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Introdución

O discurso de odio é cada vez máis visi-

A penetración das redes sociais en practi-

ble, en parte debido á rapidez coa que

camente calquera ámbito da vida (privada,

se difunde a información na actualidade.

laboral, política, etc.) deu inicio a unha

Vivimos nun contexto de globalización no

etapa en que a actividade dixital non pode

que as migracións e movementos demo-

separarse da actividade no mundo non vir-

gráficos forzados van en aumento, no que

tual, e viceversa. A interconexión entre as

o Estado do benestar e os dereitos sociais

dimensións online e offline é evidente e as

sofren recortes alarmantes, no que a segu-

accións que se dan, tanto nunha como na

ridade internacional supón un reto e no que

outra, están ligadas. O odio está moi pre-

estigmatización de comunidades específi-

sente en ambos e, a día de hoxe, non existe

cas non para de medrar. Galicia non é allea

unha resposta global ante este fenómeno.

a este contexto. O aumento do discurso de
odio tamén se dá na nosa contorna máis

As persoas activistas que traballan na defen-

próxima. Comentarios e actuacións racis-

sa dos dereitos humanos atópanse cuns dis-

tas, xenófobas, islamófobas, LGBTIQ + fóbi-

cursos que se moven entre dous alicerces

cas, machistas e aporófobas, etc., vívense

fundamentais da nosa sociedade: o dereito

a diario nas nosas rúas.

á liberdade de expresión e o dereito á
igualdade e a dignidade, e a non ser discri-

O discurso de odio non é un elemento

minadas. Dependendo das características

novo; mais Internet e, en concreto, as redes

de cada sociedade, priorizarase a defensa

sociais proporcionan unha nova plataforma

do dereito á liberdade de expresión ante o

–a miúdo anónima– para a divulgación de

respecto pola igualdade e a dignidade de

ideoloxías que promoven o odio basea-

todas as persoas, ou viceversa. Esta diferen-

do na pertenza, real ou ficticia, a unha

ciación obsérvase claramente entre os Esta-

raza, etnia, relixión, nacionalidade, xénero,

dos Unidos de América, país que historica-

idade, discapacidade, orientación sexual

mente se posicionou na defensa do dereito

ou identidade de xénero, lingua, ideoloxía,

á liberdade de expresión, e Europa, onde a

status socioeconómico e ocupación, apa-

tradición política e xurídica tratou de atopar

rencia, capacidade mental ou calquera

un maior equilibrio entre estes dous ele-

outro aspecto “diferencial”. Por outra banda,

mentos que, en ocasións, entran en tensión.

Internet e as redes sociais tamén constitúen
unha plataforma moi potente para a difusión

En calquera caso, o que está claro é que

dun discurso alternativo ao odio.

existen casos en que o dereito á liberdade
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de expresión pódese (e débese) limitar

a acción que se adopte, ha de se facer

para conseguir unha sociedade máis xusta

sempre “en defensa” dos colectivos histori-

e democrática. Así o prevén tratados inter-

camente discriminados, evitando actuar “en

nacionais, distintas organizacións interna-

nome de” grupos aos que non se pertence.

cionais ou o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, como veremos máis adian-

A presente guía elaborouse coa intención

te. Porén, non debemos esquecer que o

de proporcionar ferramentas para todas

dereito á liberdade de expresión é tamén

aquelas persoas que decidiron tomar

un dereito fundamental nunha sociedade

acción contra o discurso de odio, tanto

democrática, que debe ser protexido, res-

online como offline.

pectado e garantido.
En primeiro lugar, presentaremos algúns
A penalización do discurso de odio ten

conceptos clave para poder identificar o

como obxectivo a protección de colecti-

discurso de odio. Non existe unha única

vos historicamente discriminados. Así, a

definición

interpretación das leis que limiten a liber-

mente; algunhas delas son limitadas (en

dade de expresión débese realizar de acor-

canto aos motivos discriminatorios) men-

do co establecido nos distintos tratados

tres outras son máis xerais. Abordaremos

internacionais, que prevén a posibilidade

a confusión conceptual que atopamos con

de restrinxila de forma excepcional nos

frecuencia entre discurso de odio, delito

casos en que se atenta contra a dignidade

de odio e discurso de odio punible, ache-

humana. Con todo, a xudicialización penal

gando ferramentas útiles que nos faciliten

de casos de discursos de odio pode ter

a súa identificación e cualificación (cons-

múltiples efectos indesexables ou contra-

cientes da complexidade interpretativa na

producentes (desde aumentar a difusión

maioría de casos). Así mesmo, falaremos

das mensaxes, até tornar vítima a quen as

dos límites da liberdade de expresión, así

emite, por exemplo). Por iso, é recomenda-

como do contexto actual de desinforma-

ble recorrer a esa vía como último recurso

ción, ambos aspectos fundamentais para

entre as posibles medidas para loitar con-

entender o discurso de odio. Tamén ana-

tra o discurso de odio, só ante casos de

lizaremos a orixe do discurso de odio nas

especial gravidade. Antes de chegar á vía

redes, e reflexionaremos sobre o perigo

penal, temos un amplo abano de posibili-

que supón para os colectivos historica-

dades para abordar estes discursos: desde

mente discriminados, así como para o

impulsar un discurso alternativo, pasando

conxunto da sociedade.

consensuada

internacional-

por unha multitude de estratexias en Internet, ata a sanción administrativa. Debemos

A continuación, realizaremos unha breve

considerar tamén que, calquera que sexa

introdución sobre os dereitos humanos,
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familiarizándonos cos conceptos básicos.

non resulte contraproducente. Trataremos

Faremos un breve percorrido polos orga-

a construción de discursos alternativos,

nismos que teñen entre as súas compe-

de narrativas alternativas e de contrana-

tencias a loita contra a discriminación e o

rrativas, proporcionando pautas e recursos

odio no sistema universal de protección

para a súa elaboración. Ademais, presenta-

dos dereitos humanos, o da Organización

remos un abanico de estratexias que poden

das Nacións Unidas (ONU). Veremos como

aplicarse sobre todo no medio online, tales

podemos acudir a eles para reportar ou

como a intervención directa, a posta en

denunciar situacións e casos de discurso

marcha de campañas ou adhesión a outras

de odio. Percorreremos tamén os sistemas

xa existentes ou o reporte ás propias redes

europeos de dereitos humanos, explicando

sociais e medios de comunicación, entre

brevemente que mecanismos de protec-

outras.

ción nos proporciona o Consello de Europa, a Organización para a Seguridade e a

Así, esta guía pretende achegar un coñe-

Cooperación en Europa e a Unión Europea.

cemento básico sobre o concepto mesmo

Por último, analizaremos o marco legal

de discurso de odio, sobre os dereitos

relevante do Estado español.

humanos e a súa importancia á hora de loitar contra ese discurso, e sobre os distintos

Finalmente, entraremos no terreo máis

marcos legais existentes. Así mesmo, esta

práctico. Responder ao discurso de odio

guía proporciona ferramentas tanto para

é máis necesario ca nunca, mais para

identificar o discurso de odio como para

iso hai que saber como facelo, para que

intervir ante o mesmo.
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II Conceptos clave
Que é o discurso
de odio?
Non existe unha definición clara e unívoca

en soporte visual, a través de medios de

da expresión “discurso de odio”, e hai que

comunicación, Internet ou outros medios

recoñecer que o uso deste termo polos

de difusión social.

medios de comunicación tampouco axuda
a esclarecer o seu significado. Que entendemos, pois, por discurso de odio?

Onde atopamos o discurso
de odio?

En liñas xerais, o discurso de odio
pódese definir como unha acción

Na actualidade, atopamos o discurso de

comunicativa orientada a promover e

odio en diferentes espazos. Por unha banda,

alimentar as manifestacións de odio

no espazo público, no que expresións que

e rexeitamento cara a determinadas

atacan a unha persoa pola súa pertenza,

persoas ou grupos de persoas, utili-

real ou percibida, a un grupo con caracte-

zando expresións de desprezo cara

rísticas determinadas (como procedencia,

ao grupo en cuestión polas súas

relixión, xénero, entre outras) pode atopar-

características específicas.

se, por exemplo, en actos de vandalismo
contra propiedades privadas ou lugares de
culto, ou insultos e/ou violencia verbal na

Noutras palabras, o discurso de odio

rúa ou en eventos públicos (mitins políti-

pretende

denigrar, intimidar, promo-

cos, eventos deportivos etc). Por outra, nos

ver prexuízos, incitar á discriminación

medios de comunicación tradicionais: a

e mesmo á violencia contra individuos

prensa, a radio e a televisión. Estes tamén

por motivo da súa pertenza a un grupo

poden xerar o discurso de odio directa-

específico, definido por unha ou algunhas

mente ao normalizar ou reafirmar estereo-

características compartidas (procedencia,

tipos de determinados colectivos, e/ou

relixión, xénero, orientación sexual, condi-

ao difundir información tendenciosa que

ción de saúde etc). Este tipo de discurso

reafirma determinados discursos de odio.

pode ser difundido de maneira oral, escrita,

Por último, no medio online.
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Nos últimos anos, os avances nas tecno-

potencial sen precedentes para facilitar a

loxías da información e nas comunicacións

transmisión de mensaxes. Isto fai que quen

potenciaron a capacidade dos discursos

ten por obxectivo propagar mensaxes de

de odio de alcanzar unha moi ampla difu-

odio utilice estas plataformas para difundir

sión. Polas súas características, Internet

os seus discursos de maneira moito máis

e particularmente as plataformas sociais

eficaz. Son tamén un dos medios nos que

(Facebook, Twitter, Youtube...) e de men-

se implementan e desenvolven todo tipo

saxería (WhatsApp, Telegram...) teñen un

de estratexias contra o discurso de odio.

A química do odio. Fonte: BCNvsODI.
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O discurso de odio ten consecuencias

Un delito de odio é unha acción que está

no mundo offline e online. A posibilidade

tipificada como delito no Código Penal (por

de que o odio se propague rapidamente

exemplo, unha agresión, un roubo ou unha

no mundo virtual contribúe ao dano que

discriminación na prestación dun servizo) e

produce offline. Ao mesmo tempo, a posi-

que está motivada por un ou máis prexuízos

bilidade de contrarrestar o odio propagado

da persoa que perpetra cara a determinadas

offline visibilizándoo e denunciándoo online

características da(s) persoa(s) vitimizada(s)

dá unha ferramenta moi potente (que antes

(como poden ser, entre outros, a cor da pel, a

non existía) a organizacións, activistas e

relixión, a orientación sexual ou a orixe nacio-

cidadanía para facer fronte ao discurso de

nal). É esta motivación a que caracteriza un

odio. En calquera caso, é importante lem-

delito de odio e a que determina o seu particu-

brar que as actitudes e as tensións sociais

lar perigo e impacto sobre a cohesión da nosa

que alimentan e dan lugar a expresións de

sociedade. Un delito de odio pódese producir

odio online atópanse profundamente arrai-

sen mediar palabra ou expresión entre a per-

gadas na sociedade. Por iso, ao abordar o

soa que o perpetra e a que o sofre. Ou, pola

odio no mundo dixital, tamén estamos a

contra, pode ir acompañado de expresións

traballar para reducir os casos de odio no

que denoten que a acción está motivada

analóxico.

polos prexuízos sinalados ou, mesmo nalgúns
casos, pode tratarse de expresións que por si

Discurso de odio,
delito de odio, discurso
de odio punible... Como
evitar a confusión?

soas constitúen un delito.
Respecto diso, a expresión discurso de odio
punible (ou delito de discurso de odio) fai
referencia ás accións comunicativas que
constitúen un delito de acordo co Código Penal español, ao ter como finalidade
fomentar, promover ou incitar publicamente

Como avanzabamos no apartado anterior,

ao odio, á hostilidade, á discriminación ou á

nos últimos tempos os conceptos de delito

violencia contra unha persoa ou un grupo.

de odio e de discurso de odio aparecen con

Con todo, a definición de que tipo de contido

asiduidade nos medios de comunicación

(e en que circunstancias) constitúe discurso

escritos e dixitais. Con todo, a miúdo estes

de odio punible é un tema complexo, que

conceptos utilízanse de maneira inade-

xerou e segue xerando moitas discusións,

cuada ou pouco precisa. Por esta razón, é

sobre todo no que se refire ao dereito fun-

fundamental entender o significado destes

damental da liberdade de expresión e a

conceptos e subliñar as diferenzas que hai

súa posible utilización para xustificar os

entre eles.

prexuízos e o odio.
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En definitiva, existen diferentes tipos de

colectivos e que, a pesar de non constituír

delitos de odio. Entre eles, algunhas

un delito, teñen un impacto negativo nas

accións comunicativas (verbais, escritas,

persoas vitimizadas. É o caso, por exem-

audiovisuais, etc.) baseadas en prexuí-

plo, de insultos racistas e/ou homófobos,

zos contra determinados grupos sociais

que foron despenalizados na última refor-

poden constituír un delito, de acordo co

ma do Código penal español. A pesar de

artigo 510 do Código Penal, que analiza-

que estes incidentes non constitúen delito,

remos máis en detalle no Capítulo III desta

a miúdo preceden, acompañan ou facilitan

guía.

a xeración do contexto adecuado para a
comisión de delitos de odio.

Por último, existen outras manifestacións
de odio que non son punibles e que, con

Entón, que tipo de mensaxes de odio

todo, non podemos ignorar ou normalizar,

poden ser un delito no Estado español?

debido ás súas consecuencias para as
persoas que as sofren. Podemos referirnos

1

As mensaxes de incitación directa ou

a elas como incidentes motivados por

indirecta á violencia e ao odio contra

odio. Trátase de accións motivadas polos

unha persoa ou un grupo por unha

prexuízos dos autores cara a determinados

característica específica.
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As mensaxes que humillan ou menos-

cometidos contra o devandito grupo

prezan a un grupo, así como o enalte-

ou as persoas que o integran cunha

cemento ou xustificación dos delitos

motivación discriminatoria.

As mensaxes que conteñen unha

den rehabilitar réximes ou institucións

negación ou xustificación do xeno-

que amparen ou ampararan prácticas

cidio, a difusión de ideas que preten-

xeradoras de xenocidio.
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Como recoñecer o
discurso de odio?

1. Quen está a falar e de quen está a
falar?
2. Que contido ten a mensaxe?

Até que punto unha expresión é ofensiva
ou intolerante e en que momento pode-

3. Que impacto ou consecuencias

mos falar de discurso de odio? A distin-

pode ter a mensaxe?

ción non sempre é fácil. En efecto, coa

4. Que obxectivo ten quen fala?

excepción das mensaxes que constitúen
discurso de odio punible (e que o Código

5. Que alcance ten a mensaxe?

Penal trata de definir, aínda que con moitas

6. En que contexto social se dá a

dificultades interpretativas, como veremos

mensaxe?

no Capítulo III desta guía), non existe unha
“receita” para determinar se unha men-

7. Hai un patrón no discurso?

saxe pode ser considerada ou non como
discurso de odio.
En xeral, é útil reflexionar sobre se a
acción comunicativa se achega (e de que

1

Quen está a falar? De quen está a

maneira, por que razóns, etc.) aos “límites”

falar? É importante lembrar que as e

protexidos pola liberdade de expresión.

os opinion makers –é dicir, persoas

Unha vez superados estes límites, a liber-

que polo seu cargo ou pola función

dade dun individuo de manifestar as súas

que desenvolven, ou debido ao seu

ideas, opinións ou pensamentos pode –e

prestixio ou visibilidade, son capaces

debe– ser restrinxida. Iso permítenos, en

de influír ou guiar de forma determi-

certa maneira, medir o potencial perigo

nante a opinión pública e a percepción

social das mensaxes e valorar o posible

social da realidade– poden desenvol-

impacto negativo que poden ter nas per-

ver un papel crucial na creación dun

soas e grupos afectados, que variará en

clima negativo respecto de determi-

función de múltiples factores. Cales son

nados grupos (por exemplo, “os inmi-

estes factores?

grantes”). Por outra banda, é importante resaltar unha vez máis que o dis-

A modo de resumo, propoñemos sete pre-

curso de odio é emitido cara a outra

guntas que poden facilitar a identificación

persoa ou grupo ao que se percibe

do discurso de odio:

como diferente (“o outro”, “os outros”,
etc.), debido ás súas características
ou condicións persoais (orixe nacional
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racismo e LGTBIQ+fobia, as persoas
con capacidades diferentes, etc.

ou étnica, discapacidade, lingua, relixión, xénero, orientación sexual etc.). É
importante reflexionar sobre quen son
as persoas que poden sofrer o discur-

B

A propaganda de mensaxes que reivindican a superioridade dun grupo con
respecto a outros grupos, motivada
supostamente por razóns “raciais”, “culturais”, “científicas”, “económicas” etc. ou
que manifestan desprezo ou odio cara
a un colectivo que consideran “inferior”.

C

A negación, banalización ou exaltación de eventos históricos de discriminación, racismo, persecución etc.
sufridos por un grupo determinado (a
escravitude, o apartheid, o holocausto,
etc.) co obxectivo de menoscabar a dignidade dos seus membros.

so de odio: trátase de persoas que, por
algunhas características específicas,
poden ser asociadas con colectivos
histórica e estruturalmente máis vulnerables ante a discriminación, nunha
determinada sociedade e nun determinado momento. É dicir, o concepto
de “discurso de odio” foi pensado para
protexer a determinados grupos que,
por razóns históricas e sociais, seguen
a) estando en situación de vulnerabilidade; e/ou, b) sendo vitimizadas
por manifestacións discriminatorias.
Estas accións comunicativas atentan,

Da mesma maneira, é importante

non soamente contra os dereitos indi-

considerar a forma en que o discurso

viduais das persoas que os sofren,

está construído e o estilo con que se

senón tamén contra a lexítima expec-

expresa. En efecto, os contidos dunha

tativa de todos os demais membros

acción comunicativa están estrita-

dos devanditos colectivos discrimina-

mente relacionados co ton do dis-

dos de poder exercer os seus dereitos

curso. A miúdo, sobre todo nas redes

en condicións de igualdade.

sociais, contidos discriminatorios son
transmitidos mediante comentarios

2

Que contido ten a mensaxe? Hai que

supostamente irónicos ou satíricos,

valorar en cada caso se a mensaxe

o que pode complicar a identificación

incorpora:

do discurso de odio.

A

Ameazas, insultos ou expresións de
menosprezo e estigmatización directos cara a unha persoa ou grupo que
podemos considerar como discriminado, socialmente marxinado ou en situación de desvantaxe na nosa sociedade.
Pensamos, por exemplo, nas persoas
de etnia xitana, as persoas que sofren

3

Que impacto ou consecuencias pode
ter a mensaxe?
Como veremos máis en detalle neste
mesmo capítulo, o discurso de odio
diríxese e ataca a características ligadas á identidade da persoa afectada
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5

Que alcance ten a mensaxe? O

tifica. Trátase de ataques contra a

alcance da mensaxe incrementa

natureza esencial de quen os sofre,

o dano potencial que este pode

contra os seus dereitos e a súa par-

producir na persoa ou grupo que o

ticipación equitativa na sociedade.

emisor pretende atacar. Neste senti-

Por iso, afecta gravemente aos seus

do, Internet ten un enorme potencial

dereitos, á igualdade, á dignidade,

para facilitar a transmisión deste tipo

á liberdade, á participación políti-

de mensaxes. Agora ben, é evidente

ca e liberdade de expresión. Dou-

que un perfil de Twitter con máis de

tra banda, hai que ter en conta o

10.000 seguidores ten un potencial

dano psicolóxico que o discurso de

de difusión do odio moi superior ao

odio inflixe nos seus “obxectivos”, que

que poida ter un perfil que conta

poden sentir o seu valor como persoa

unicamente con algúns centenares

anulado, modificar a súa autopercep-

de seguidores. Respecto diso, vale

ción e a maneira de interactuar coa

a pena aclarar que unha conversa-

contorna, vivir unha sensación de

ción entre amigos nun bar non se

vulnerabilidade, menosprezo e peri-

cualificaría como discurso de odio,

go persoal, etc.

aínda que conteña mensaxes claramente discriminatorias. En cambio,

4

Que obxectivo ten quen fala? As per-

eses mesmos comentarios (cos mes-

soas que incitan, promoven e difunden

mos contidos, emisores e contexto

o odio cara a determinados colectivos

social) publicados nunha rede social,

queren lanzarlles unha mensaxe clara

si poderían ser considerados como

de non aceptación como “iguais” na

discurso de odio, xa que o discurso

sociedade onde viven. Noutras pala-

non quedaría limitado ao ámbito “pri-

bras, é a vontade de cumprir con este

vado” da persoa emisora.

obxectivo o que determina a decisión
de comunicar odio cara a alguén.

6

En que contexto social se formu-

Aínda que non sempre sexa fácil ou

la e difunde a mensaxe? Todo acto

posible valorar os obxectivos da per-

comunicativo dáse nun contexto

soa emisora, en moitos casos a repe-

social determinado. Por iso, discur-

tición de mensaxes de odio cara a un

sos que poden resultar inocuos ou

ou máis colectivos é bo indicador, se

neutrais nun contexto, poden adquirir

non da existencia dunha estratexia

connotacións moi perigosas noutro.

deliberada de difusión do odio, polo

Imaxinemos, por exemplo, o impacto

menos dos prexuízos da persoa auto-

que pode ter un comentario negativo

ra cara aos grupos afectados.

sobre a poboación xitana nun con-
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texto local onde a comunidade xitana

a realidade e representa un recurso indis-

apenas está presente, e cales poden

pensable para os grupos e colectivos

ser as consecuencias do mesmo

historicamente máis marxinados, invisi-

comentario se é difundido entre veci-

bilizados e discriminados, ao permitir-

ñas e veciños dunha localidade onde,

lles expresar os seus valores, reivindica-

nos días anteriores, houbese marchas

cións, visións do mundo, etc. A liberdade

e manifestacións (mesmo violentas)

de expresión non “protexe” soamente as

para desaloxar un solar no que per-

ideas socialmente “ben valoradas” e con-

soas desta etnia estaban a vivir de

sideradas inofensivas, senón tamén as que

maneira temporal.

chocan, molestan ou inquietan ao Estado
ou a unha parte da poboación. Este é un

7

Pode apreciarse un patrón no dis-

elemento clave porque permite o debate

curso? A repetición e a identificación

público sobre cuestións de interese xeral

dun patrón de conduta da persoa

e a fiscalización de quen exerce o poder.

ou perfil emisor (ou doutras persoas

Por iso, dise que a liberdade de expresión

ou perfís aos que o actor está vin-

permite exercer a función de “can gardián”

culado dalgún modo), en relación

da democracia.

coa difusión de mensaxes discriminatorias ou de rexeitamento contra

Respecto diso, é necesario destacar tamén

un determinado colectivo é outro

que a maioría do discurso de odio móve-

elemento que debemos considerar

se nos límites da liberdade de expre-

para determinar o impacto potencial

sión. Pensemos, por exemplo, nos rumores

destas accións comunicativas e o

sobre “os inmigrantes que nos rouban o

consecuente “perigo”.

traballo”, nas noticias falsas sobre substitucións de igrexas por mesquitas ou en mani-

Discurso de odio e
liberdade de expresión:
tensión ou complementariedade?

festacións de rexeitamento cara á “acollida
de refuxiados” ou a favor do peche das
fronteiras “a calquera prezo”. Por perigosos, mistificadores ou eticamente inaceptables que nos poidan parecer, este tipo
de contidos non son punibles legalmente.
Isto non significa que non poidamos loitar
contra eles: ao contrario, poderémolo facer

A liberdade de expresión é un elemento

xustamente utilizando a nosa liberdade de

clave de toda sociedade democrática: per-

expresión para difundir mensaxes alterna-

mite a circulación de opinións diferentes, a

tivas, antidiscriminatorias, e baseadas no

formación de maneiras plurais de entender

respecto dos dereitos humanos.
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Con todo, a liberdade de expresión non é

todas as persoas e, especialmente, as

un dereito absoluto. Ao atacar gravemente

que se atopan en situación de desvanta-

o principio fundamental de igualdade entre

xe, marxinación ou discriminación poidan

as persoas e a dignidade inherente a todo

manifestar as súas ideas e someter a

ser humano, algúns contidos xeradores

quen exerce o poder a un control demo-

de odio e discriminación deixan de estar

crático. Por contra, o discurso de odio é un

amparados polos dereitos á liberdade de

mecanismo de perpetuación da opresión

expresión e liberdade ideolóxica.

destas persoas, que debilita ulteriormente
a súa capacidade para expresarse libre-

Non é tarefa fácil determinar onde acaba

mente e reclamar os seus dereitos. Neste

a liberdade de expresión dunha persoa e

sentido, no canto de pensar que existe

prevalece o dereito á dignidade humana

unha “tensión” ou “conflito” entre o dereito

dos membros dun colectivo discrimina-

á liberdade de expresión e a limitación do

do. E non o é especialmente nun contexto

discurso de odio, hai que entender esta

como o español actual onde, a miúdo,

última como unha medida indispensable

actores políticos, xurídicos e mediáticos

para fortalecer a liberdade de expresión de

utilizan de maneira pouco precisa –ou

todas as persoas que viven nunha socie-

mesmo discutible –o concepto de discur-

dade, en especial daquelas que son cons-

so de odio. En varias ocasións, este con-

tantemente obxecto de ataques, estig-

cepto foi instrumentalizado e utilizado de

matización e discriminación, e que teñen

maneira incorrecta, para “xustificar” accións

menos recursos, espazos e posibilidades

que limitaban a liberdade de expresión de

para facer valer a súa voz.

activistas e colectivos políticos. A modo
de exemplo, accións e contidos como
estatuas de toureiros pintadas de rosa,
queima de fotos da familia real ou críticas
á policía e a representantes de partidos
políticos expresadas de maneira provoca-

Odio, redes sociais e
desinformación

dora foron etiquetadas como discurso de
odio. É dicir, cualificando estas accións ou

Internet é un dos principais “espazos” de

contidos como discurso de odio, limitouse

divulgación e amplificación, altamente efi-

–inxustificadamente– o dereito á liberdade

ciente, de mensaxes de odio, discrimina-

de expresión de persoas e colectivos.

ción, hostilidade e mesmo incitación á violencia cara a determinados colectivos. Ao

En definitiva, a liberdade de expresión é

mesmo tempo, Internet e as redes sociais

un elemento clave para a construción

son utilizadas tamén para a loita contra

dunha sociedade democrática, en que

este tipo de mensaxes, permitindo unha
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maior difusión dun discurso alternativo,

●● As mensaxes compartidas nestas redes

implementando estratexias e chegando a

teñen unha gran capacidade de vira-

moitas persoas ás que activistas e organi-

lización, o que fai moi difícil e custoso

zacións non chegarían sen Internet.

reparar o dano que poidan causar certos
contidos. É máis, ás veces tentar repa-

Dito isto, é innegable que o odio se propa-

ralo pode, mesmo, outorgarlle maior

ga de maneira moi eficaz en Internet e as

visibilidade.

plataformas sociais. Por que sucede isto?

●● ●Polo propio modelo de negocio das pla-

●● Dado que as empresas encargadas de
filtrar e ordenar a información nas redes

taformas sociais (que son intermediarias

sociais fano en base ás preferencias das

e non creadoras de contidos), animan ás

persoas usuarias e ao seu modelo de

persoas usuarias a descubrir, producir

negocio (cantos máis clicks, mellor), estas

e distribuír contidos constantemente.

redes convértanse en burbullas infor-

Para iso, estas plataformas privilexian

mativas ou “ecochambers”. É dicir, a infor-

os formatos multimedia (vídeos curtos,

mación á que se accede procede, nor-

memes, gifs) ao ter estes maior éxito na

malmente, de personalidades, amizades,

explotación da emotividade e a sorpre-

entidades e/ou medios aos que xa se

sa. Canto máis emotiva ou sorprendente

é afín. É o que se coñece como asorta-

é a mensaxe, máis posibilidade haberá

tividade e, en última instancia, facilita a

de que se difunda e xere máis visitas.

polarización dos discursos.

Todo iso tamén resulta nunha tendencia
de atomización da mensaxe, o que pode
facer caer na superficialidade.

●● Moitas persoas usuarias outorgan maior
lexitimidade aos contidos que atopan
nas contas con máis seguidoras que a

●● ●Gran parte das plataformas sociais e

outras con menos. Con todo, a popula-

servizos de mensaxería son gratuítos.

ridade non é sinónimo de calidade ou

Iso supón, por unha banda, que moitas

veracidade da información.

persoas que non teñen acceso a medios
de comunicación independentes e de

●● A través das redes sociais cáptanse

calidade toman o contido que atopan

moitos datos persoais. Datos que, en

nas redes sociais como a súa única fonte

mans de grupos que utilizan o discurso

de información e, por tanto, atópanse

de odio para gañar poder, poden ser

moito máis expostas ao discurso de odio

utilizados para atacar a colectivos his-

presente nas mesmas. Doutra banda,

toricamente discriminados, ao vincular

aquelas persoas ou grupos que o difun-

estes grupos ás temáticas que saben

den poden facelo a un custo moi baixo.

que máis nos preocupan.
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●● Hai dificultades de identificación,

da realidade. Esta eliminación das barrei-

reporte e moderación do discurso de

ras na publicación de información permitiu

odio nas redes sociais. Dada a gran can-

romper o monopolio na creación de con-

tidade de mensaxes que se comparten

tidos e o acceso aos mesmos. Mais supu-

e polo propio modelo de negocio des-

xo, ademais, que grandes corporacións

tas plataformas, detectar e eliminar as

e personalidades públicas tamén poidan

mensaxes de discurso de odio que se

producir contidos e competir pola atención

comparten non é nin fácil nin rendible

mediática nas plataformas sociais, con fins

para estas redes. Iso supón, en moitos

que nada teñen que ver con informar.

casos, desigualdade e falta de transparencia nos criterios de moderación

Neste contexto de desinformación, obser-

destes discursos. Ademais, deixar en

vamos como algúns grupos radicais uti-

mans destas redes que contidos poden

lizan, ademais dos medios de comunica-

ser compartidos e cales non (limitando

ción tradicionais e dixitais, as plataformas

con iso a liberdade de expresión) é, polo

sociais e servizos de mensaxería, coa clara

menos, arriscado.

intención de xerar alarma social e de difundir mensaxes de odio contra determinados

Internet e as redes sociais son tamén uti-

colectivos. Por que teñen tanto éxito?

lizadas como canle para difundir a desinformación. Nos últimos anos, palabras

●● ●En primeiro lugar, porque, nun contexto

como bulo, fake news e, máis recentemen-

de incerteza, é para eles moito máis

te, desinformación foron engadidas ao noso

sinxelo explotar a retórica da posverda-

vocabulario diario debido á auxe deste

de, definindo como fake news todo aqui-

fenómeno. Que engloba este concepto?

lo que vai en contra do seu proxecto.

Segundo a UNESCO, enténdese por desinformación a información falsa creada coa

●● En segundo lugar, porque nun contex-

intención deliberada de facer dano a unha

to de crise, estes movementos saben

persoa, grupo, organización ou país. É algo

que apelar, mediante desinformación,

novo? Non. A manipulación da información,

ao electorado máis conservador e tradi-

a propaganda, os rumores e a información

cional, utilizando campañas nas que se

enganosa son elementos que foron utiliza-

busque como chibo expiatorio a determi-

dos ao longo de toda a historia. O que si é

nados colectivos (como poden ser, entre

novo, porén, é o uso de Internet e a tecno-

outros, as persoas LGTBI, migradas, per-

loxía social para difundila. Grazas a Internet,

tencentes a minorías étnicas, etc.), outór-

neste momento son moitas máis as persoas

galles un gran rédito político. Ademais,

que poden explicar o mundo segundo a

facelo a través das redes sociais mesmo

súa versión, converténdose así en editoras

lles permite que sexan outras persoas
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quen difundan as súas mensaxes racis-

tores ou alterar a conversación normal

tas, xenófobas, misóxinas, etc.

nun tema de discusión, logrando que as
mesmas persoas usuarias se enfaden e

●● ●E finalmente, porque moitos destes gru-

se enfronten entre si.

pos contan ademais coa complicidade
dalgúns medios de comunicación dixi-

●● ●Hater (odiador): persoa usuaria que,

tais, que participan ao “sensacionalizar”

sistematica e abertamente, demostra o

de maneira rutineira determinados fei-

seu desprezo e hostilidade cara a unha

tos ou prestando unha atención despro-

determinada persoa, grupo, institución,

porcionada ás historias que salientan a

etc., a través de comentarios e publica-

ameaza.

cións que as difaman, agriden ou critican
destrutivamente. Xeralmente, desenvolve argumentacións para xustificar o seu

Quen xera e difunde
o discurso de odio
nas redes?

desprezo cara a outras persoas e establece o seu razoamento agresivo, discriminatorio e lesivo de dereitos humanos
fundamentais como o correcto.

●● S● ockpuppet (monicreque): é un termo

Nos último anos expresións como trol,

que se utiliza para unha identidade falsa

hater, sockpuppet ou bot, gañaron cada

empregada con fins fraudulentos como,

vez máis presenza e visibilidade entre as

por exemplo, esconder a verdadeira moti-

persoas usuarias de Internet e nos medios

vación detrás das opinións expresadas.

de comunicación. As catro expresións fan
referencia a persoas que utilizan as redes

●● ●Bot: programa informático que efectúa

sociais de maneira inapropiada, xerando e/

automaticamente tarefas repetitivas a

ou difundindo contidos ofensivos e destruti-

través de Internet que serían inalcanza-

vos, principalmente dirixidos a atacar, ridicu-

bles para unha soa persoa.

lizar e menosprezar a algúns colectivos, e/
ou que empregan softwares especializados

Dito isto, en Internet existen tamén grupos

para ampliar a difusión destes contidos.

de persoas organizadas (vinculados, por
exemplo, a organizacións políticas for-

●● Trol: persoa que publica mensaxes pro-

temente caracterizadas ideoloxicamente,

vocadoras, irrelevantes ou fóra de tema

como os grupos de extrema dereita) que

nunha comunidade online, coa principal

se dedican a atacar, desacreditar, estig-

intención de molestar ou provocar unha

matizar a persoas e colectivos, a orientar

resposta emocional negativa nos lec-

a opinión das demais persoas usuarias en
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relación cun tema determinado ou a xerar

peñan un papel fundamental na creación

a sensación dunha verdadeira “urxencia

e reprodución de estereotipos e prexuízos,

social” en relación con determinados gru-

actuando a miúdo cunha notable falta de

pos ou colectivos (por exemplo, a nece-

responsabilidade, se non directamente de

sidade de reducir o número de persoas

forma manipuladora, hipócrita ou electora-

inmigradas nas nosas cidades, a abso-

lista. Neste sentido, apelar á responsabilida-

luta incompatibilidade entre as persoas

de de políticos e medios e, en xeral, dos opi-

musulmás e “a nosa” cultura etc.).

nion makers é imprescindible para conseguir
unha sociedade máis aberta, cohesionada e

Por outra banda, na sociedade da comu-

respectuosa dos dereitos humanos. Citando

nicación (e a pesar da máis ou menos real

unha frase do cómic Spiderman:

“democratización” da comunicación que as
novas tecnoloxías permitiron), determinados
actores seguen tendo un papel particular-

“

...un gran poder conleva
grandes responsabilidades

de discursos ou expresións agresivas ou

”

discriminatorias cara a determinados colec-

A seguinte táboa mostra como distintos

tivos. É o caso de representantes políticos

actores, utilizando ferramentas específi-

e profesionais da información, que desem-

cas, poden producir desinformación.

mente relevante na reprodución e difusión

Actores: Gobernos, partidos
políticos, sindicatos, patronais,
medios de comunicación, individuos…

Ferramentas adicionais que poden utilizarse para aumentar o
impacto da acción.

Creación de contido.
(Ex.: Historias, comentarios, “likes”, vídeos, memes, gifs...).

A miúdo mediante identidade
oculta, falsa ou impostada.

Interfaces interactivas.

Circulación de contido.
(Ex.: Compartir, animar a compartir, “dar a gústame”).

Usuarios monicreques ou granxas de troles.

Bots que automatizan a circulación.

Edición de contido.
(Ex.: Alteración, modificación,
moderación, curación...).

Persoas expertas e profesionais que poden moderar, alterar ou hackear páxinas web,
plataformas...

Algoritmos que priorizan uns
contidos sobre outros sen ter
en conta criterios de calidade.

“How the integrity of information can be corrupted”. Fonte: Fake news and the future of professional and ethical
journalism, UNESCO.
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Que impacto ten
o odio?

non soamente ás persoas que o sofren
directamente, senón a todo o colectivo
que representan aos ollos dos autores, é
o das mensaxes dirixidas a instigar e/ou

As manifestacións de odio teñen un pro-

provocar de maneira inequívoca actos de

fundo impacto nas persoas atacadas, nas

violencia contra un grupo. Con todo, outras

súas familias e amizades, nos colectivos

accións comunicativas, menos directas e

aos que pertencen e, en última instancia,

explícitas, comportan consecuencias máis

na sociedade enteira: ao dirixírense con-

sutís, ás veces difíciles de detectar, pero

tra a identidade das persoas, poden ter

que son igualmente graves (é o caso, por

un impacto profundamente destrutivo nos

exemplo, de expresións que, sen incitar

individuos e grupos que os padecen. Toda

directamente á violencia, denigran a un

manifestación de odio pretende enviar aos

grupo ou colectivo: a poboación “musul-

seus “obxectivos” unha mensaxe clara e

má”, “inmigrante”, “homosexual”, etc.).

contundente: non vos aceptamos como
Cales son, entón, de forma resumida, os

parte da sociedade en que vivides.

danos que poden provocar as manifestacións de odio?

O discurso de odio ten un impacto particularmente destrutivo non só nas persoas que o sofren directamente, senón
tamén entre a as amizades e parentes,
así como entre as persoas que comparten as mesmas características da persoa “atacada”, que padecen os mesmos
prexuízos. En efecto, a miúdo os membros
do grupo “obxectivo” do odio experimentan o ataque de maneira estritamente persoal, é dicir, coma se eles mesmos fosen
os “obxectivos directos”. Esta situación
pódese multiplicar aínda máis entre os
membros dun colectivo ou comunidade
que sufriu historicamente discriminación e
prexuízos (por exemplo, no caso do Estado español, o pobo xitano).

1

Danos individuais:
●● ●O discurso de odio pode xerar en quen
o sofre estados de depresión, tensión,
falta de autoestima, etc., e infundirlles temor a futuros ataques.

●● ●Pode determinar unha limitación da
liberdade persoal das persoas afectadas: por exemplo, poden levalos a evitar
algúns lugares por medo a ser obxecto
de experiencias humillantes ou de violencia.

●● ● Ao tratar a algunhas persoas como
obxecto continuo de desprezo, o discurso de odio facilita e lexitima a comisión e

Un exemplo claro de como o discurso

xustificación doutros actos de discrimi-

de odio pode provocar un dano directo

nación e violencia dirixidos cara a elas.
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Danos sociais:
●● A exposición dun grupo a un clima cons-

O anterior pon en evidencia o impacto que

tante de agresión e denigración pode

as manifestacións de odio teñen na socie-

alimentar:

dade no seu conxunto. Por esta razón, non
pode considerarse este tipo de manifesta-

A

B

A falta de confianza dos membros do
grupo ao que vai dirixido o odio con respecto ao contexto social en que viven e
ás súas institucións, o que pode desmotivar a denuncia de eventuais ataques,
incidentes ou delitos de odio que puidesen sufrir.

cións como un “problema” que afecta unicamente a algunhas “minorías”, senón que hai
que entendelas polo que son: un problema
de toda a sociedade que, polo seu perigo, debe ser adecuadamente visibilizado e
combatido.

O medo a ser obxecto de agresións físicas ou doutro tipo por denunciar, o que
lles obriga a vivir nun clima de constante
ameaza.

●● O discurso de odio pode contribuír a
lexitimar e a perpetuar unha orde social
discriminatoria, no que determinados
grupos de persoas sofren a diario prácticas discriminatorias e de exclusión social,
sen que iso sexa percibido a nivel social
como unha vulneración de dereitos.
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III Marcos legais aplicables
e mecanismos
Sistema universal
Existen diferentes marcos legais e múlti-

A Carta das Nacións Unidas, asinada en

ples instrumentos e mecanismos que son

1945, introduce a obriga das Nacións Uni-

relevantes cando falamos de discurso de

das de promover os dereitos humanos e as

odio. Ofrécennos regulamentos, mecanis-

liberdades fundamentais en cooperación

mos e órganos para a protección e garan-

cos Estados. A promoción e o seguimento

tía dos dereitos humanos, que deben ser

internacional dos dereitos humanos neste

coñecidos para poder recorrer a eles cando

sistema fanse a través dos órganos da

abordemos o discurso de odio a través das

ONU, os órganos baseados na Carta, os

diversas estratexias posibles e cos dife-

órganos dos tratados e os procedementos

rentes enfoques dos que falaremos máis

especiais. En xeral, todos os mecanismos

adiante.

de promoción e protección adoptan un
proceso similar en situacións de violacións

Neste capítulo presentaremos os máis

dos dereitos humanos. A información é

importantes, comezando polo sistema uni-

recollida ou procesada por unha ampla

versal de protección dos dereitos humanos,

gama de fontes, especialmente a socie-

para despois pasarmos por varios sistemas

dade civil. Estes datos son analizados co

rexionais europeos e rematarmos co marco

gallo de avaliar se son consistentes, cribles

legal español, ao que xa nos referimos.

e precisos. Os mecanismos establecen un
diálogo por escrito ou en persoa co Estado
para aclarar a substancia das informacións.
Poden facer recomendacións ao Estado
sobre o xeito de resolver o problema e
axudar na súa aplicación. Posteriormente
faise o seguimento do cumprimento destas recomendacións.
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MECANISMOS DE DEREITOS HUMANOS

ASEMBLEA
XERAL
MECANISMO
CONVENCIONAL

Ad o pt a

C re a

Tratados
internacionais

MECANISMO
EXTRACONVENCIONAL
Consello de
Dereitos
Humanos

Órganos de
tratados

Procedementos
especiais

Examen Periódico
Universal

Fonte: ONU.

Mecanismos convencionais

con competencias en relación á situación
en España) teñen o mandado de realizar

Son mecanismos establecidos nos trata-

varias actividades:

dos internacionais de dereitos humanos
co fin de controlar que os Estados cumpran as súas obrigas. A aplicación destes
mecanismos adóitase atribuír a un órgano
específico creado pola propia convención,

●● Examinar os informes periódicos dos
Estados.

●● ➢Recibir e examinar queixas individuais.

que será o responsable do seguimento

●● Realizar investigacións.

dos tratados: os comités. Cada un dos

●● ➢Formular Recomendacións ou Observa-

nove tratados internacionais de dereitos

cións Xerais, para especificar ou interpre-

humanos adoptados na ONU ten un comité

tar o contido e o alcance dos dereitos e

de supervisión. Para cumprir este papel de

obrigas dos Estados.

“vixilancia”, os nove comités (actualmente 8
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A seguinte táboa reflicte os diferentes mecanismos dos seis comités existentes que poden ser
relevantes ao traballar en relación con delitos e discursos de odio (o Comité contra a Tortura,
o Comité contra a Desaparición Forzada e o Comité dos Dereitos das Nenas e Nenos non
foron incluídos):

MECANISMOS

1

T R ATA D O

COMITÉS

(siglas en inglés)

(siglas en inglés)

INFORMES

QUEIXAS
PARTICULARES

Pacto Internacional de
Dereitos Civís e Políticos
(ICCPR)

Comité de Dereitos
Humanos (HRC)

X (Art.40
ICCPR)

X (Protocolo
1 ICCPR)

Pacto Internacional de
Dereitos Económicos,
Sociais e Culturais
(ICESCR)

Comité de Dereitos
Económicos, Sociais e
Culturais (CESCR)

X (Art.16
ICESCR)

X (2
Protocolo
ICESCR)

Convención Internacional
sobre a Eliminación de
todas as Formas de
Discriminación Racial
(CERD)

Comité para a
Eliminación da la
Discriminación Racial
(CERD)

X (Art.9
CERD)

X (Art.14
CERD)

Convención sobre a
Eliminación de Todas as
Formas de Discriminación
contra a Muller
(CEDAW)

Comité para a
Eliminación da
Discriminación contra a
Muller (CEDAW)

X (Art.18
CEDAW)

X (Protocolo
CEDAW)

Convención Internacional
sobre os dereitos dos
traballadores migratorios
e dos seus familiares
(CRMW)1

Comité de Dereitos
dos Traballadores
Migrantes (CRMW)

X (73
CRMW)

(2) (77
CMRW)

Convención sobre os
Dereitos das Persoas con
Discapacidade (CRPD)

Comité dos Dereitos
das Persoas con
Discapacidade (CRPD)

X (35 CRPD)

X (Protocolo
CRPD)

INVESTIGACIÓNS

X (8
Protocolo
CEDAW)

X (6
Protocolo
CRPD)

España non ratificara este tratado a día 30/07/2019.
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O procedemento de informe periódico,

de elixibilidade diverxen entre comités: nal-

que todos os comités realizan, consiste

gúns casos é necesaria a demostración dun

no envío polo Estado, normalmente cada

impacto directo sobre os dereitos, como

catro anos, dun informe sobre a situación

sucede no Comité de Dereitos Humanos. É

dos dereitos consagrados no tratado en

un mecanismo case contencioso, que ten

cuestión e as medidas adoptadas para dar

como obxectivo que o comité se pronun-

cumprimento ás súas obrigas. O Comité

cie sobre se houbo unha violación ou non

revisa a documentación (informe do Esta-

de calquera dereito consagrado no acordo

do, informes dos organismos e axencias

que supervisa. O comité pronunciarase

das Nacións Unidas, así como “informes

mediante un ditame no que se determina-

sombra” ou paralelos elaborados polas

rán as medidas de reparación para a vítima

organizacións da sociedade civil) e realiza

que o Estado sancionado debe adoptar2.

un exame, baseado nun diálogo directo e

Estes ditames terán máis relevancia polí-

construtivo cos representantes do Estado.

tica que efectiva, xa que os comités non

O exame remata coa formulación dalgun-

teñen forma de esixir o cumprimento dos

ha observación final do comité sobre as

ditames emitidos.

medidas que os estados deben adoptar
para cumprir as obrigas adquiridas coa

Presentar denuncias aos comités pode

ratificación do acordo pertinente. Estes

ter efectos diferentes, non necesariamente

procedementos permiten realizar accións

positivos, como dixemos antes ao referir-

de defensa a organizacións da sociedade

mos ao recurso á vía penal ante discursos

civil consistentes en enviar aos Comités

de odio que consideramos inaceptables.

informes que describan violacións de dere-

Vexamos dous casos.

itos como as causadas por delitos de odio
(incluído o delito de discurso de odio), deri-

En Gelle vs. Dinamarca, unha cidadá dina-

vadas ou facilitadas pola acción ou omisión

marquesa de orixe somalí presentou unha

dos Estados que supoña o incumprimento

comunicación ao Comité para a Elimina-

das súas obrigas de protexer, respectar e

ción da Discriminación Racial (CERD) sobre

garantir os dereitos.

declaracións de Pia Kjærsgaard, membro
do Partido Popular Danés –de ideoloxía

Por outra banda, nos textos das conven-

conservadora e nacionalista– nas que com-

cións existe a opción da denuncia ou

paraba a decisión doutro político danés de

queixa, tamén chamada “comunicación”,
que pode ser enviada por vítimas ou grupos de persoas que coñecen unha violación dun dereito protexido polo tratado que
o comité supervisa, aínda que os criterios

2 Para ver que procedemento concreto seguir para poñer
queixas individuais: http://www.ohchr.org/Documents/
Publications/FactSheet7Rev2_sp.pdf
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consultar coa comunidade somalí a poten-

de raza e relixión”. O tribunal holandés que

cial lexislación de prohibición da mutilación

escoitou o caso non fixo unha avaliación

xenital feminina con “consultar con pede-

conxunta das declaracións, e ditaminou a

rastas”. Estas declaracións foron incluídas

inocencia de Wilders porque non houbo

nun artigo da prensa nacional. A diferenza

efectos directos do seu discurso sobre os

de como o tribunal danés avaliou o caso, o

demandantes. A análise do comité cen-

CERD determinou que a comparación de

trouse en cuestións procesuais relacio-

somalís con pedófilos e violadores debe

nadas co dereito á xustiza, sen valorar a

entenderse como degradante e insultan-

cualificación das declaracións de Wilders,

te a todo un grupo de persoas pola súa

como lamenta un dos membros do comité

orixe nacional ou étnica, e recordou a súa

na súa opinión disidente, que si considera

Recomendación Xeral nº 30, na que insta

que as declaracións constituían unha vio-

aos Estados a “tomar medidas decididas

lación do artigo 20, que prohibe a apoloxía

para combater calquera tendencia a atacar,

do odio nacional e racial. O resultado do

estigmatizar, estereotipar ou caracterizar

procedemento no seu conxunto, coa falta

en función da raza, a cor, a ascendencia e

de condena dos discursos de Wilders, non

a orixe nacional ou étnica para membros

só contribuíu a aumentar a visibilidade da

de grupos de poboación “non cidadáns”,

súa figura, senón que permitiu “lexitimar”

especialmente por parte de persoas da

tales discursos ante a sociedade.

política, do funcionariado, da educación
e medios de comunicación, en Internet e

Así, en relación aos casos de discurso de

outras redes de comunicacións electróni-

odio, o ICCPR é a convención internacio-

cas e na sociedade en xeral”.

nal de aplicación de referencia. No seu
artigo 19 consagra a liberdade de expre-

Outro caso é o de Mohammed Rabbae et al.

sión (tamén en liña) e, na Observación

vs. Holanda, sobre a denuncia contra Geert

Xeral nº34 de 20113, o Comité de Dereitos

Wilders, parlamentario do Partido da Liber-

Humanos fai referencia a que os estados

dade –un partido considerado de extrema

deben garantir a liberdade de expresión en

dereita– presentada por tres cidadáns con

liña e en calquera medio para a súa difu-

dobre cidadanía holandesa e marroquí,

sión, mentres que o artigo 20 ao que aca-

que denunciaron as declaracións islamo-

bamos de facer referencia establece que:

fóbicas e antimigración nas que vinculaba
claramente o Islam, a mocidade marroquina e a violencia, ou advertía sobre a “terceira invasión musulmá”, con afirmacións que
segundo os demandantes constituían “incitación ao odio e discriminación por razón

3 Dispoñible en http://docstore.ohchr.org/SelfServices/
FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaqoW3y%2FrwBqQ1hhVz2z2lpRr6MpU%2B%2FxEikw9fDbYE4QPFdIFW1VlMIVkoM%2B312r7R

28

Guía práctica de intervención online para ciberactivistas

CIBERESPECT

“

Está prohibida pola lei toda
apoloxía do odio nacional,
racial ou relixioso que constitúa incitación á discriminación, hostilidade ou violencia.

“

Outra convención de referencia é o CERD,
que no seu artigo 4 prevé que os Estados:

A

Na súa Recomendación Xeral nº 294, o
Comité para a Eliminación da Discriminación
Racial insta aos estados a adoptar medidas:

●● ⮚Contra todo tipo de difusión de ideas de
superioridade e inferioridade de castes ou
que intenten xustificar actos de violencia,
odio ou discriminación contra as comunidades cuxa condición está baseada en
consideracións de ascendencia.

●● ⮚Contra calquera incitación á discriminaDeclararán como acto punible segun-

ción ou violencia contra as comunidades,

do a lei calquera difusión de ideas

incluso a través de Internet.

baseadas na superioridade ou o odio
racial, calquera incitación á discrimina-

●● ⮚Para sensibilizar a profesionais dos medios

ción racial, así como calquera acto de

de comunicación sobre a natureza e a

violencia ou incitación a cometer tales

incidencia da discriminación por razón de

actos contra calquera raza ou grupo

ascendencia.

de persoas doutra cor ou orixe étnica, e
toda a asistencia a actividades racistas,
incluída a súa financiación.

B

Declararán ilegais e prohibirán as
organizacións, así como actividades
de propaganda organizada e todas as
demais actividades de propaganda,
que promovan a discriminación racial e
a encirren, e recoñecen que a participación en tales organizacións ou en tales
actividades constitúe un delito punible
pola lei.

C

Mecanismos
extraconvencionais
Créanse por resolucións dos órganos competentes e non directamente por tratados específicos de dereitos humanos. Están
ligados ao actual Consello de Dereitos
Humanos (antes Comisión). Orixínanse nas
resolucións 1235 e 1503, que deron lugar a
dous dos actualmente chamados “procedementos especiais”:

Non permitirán que as autoridades ou
institucións públicas nacionais ou locais
promovan a discriminación racial nin a
encirren.

4 Dispoñible en http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7501&Lang=en
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As demandas individuais ante o

As persoas que ocupan unha Relatoría

Consello sen o consentimento do

Especial teñen o mandado de facer visi-

Estado.

tas a países (sempre que recibisen unha
invitación do Estado), das que realizarán

2

A designación de órganos ad hoc

informes que inclúan recomendacións.

por parte do Consello, co mandado

Ademais, tamén valoran as queixas indi-

de promover os dereitos humanos

viduais, un mecanismo flexible que non

en relación con cuestións específicas

require o esgotamento de recursos inter-

a nivel mundial (mandados temáti-

nos (como sucede coas queixas aos comi-

cos) ou para examinar a situación en

tés e ao Consello de Dereitos Humanos), a

determinados países ou territorios

través do cal poden facer chamamentos

(mandados xeográficos).

urxentes aos Estados. Os procedementos
para presentar reclamacións individuais

En canto a discursos e delitos de odio, son
de especial interese as seguintes relatorías
e grupos de traballo:

difiren en cada relatoría. Xeralmente, a
información requirida adoita ser: onde e
cando se produciu a infracción, quen foi
a vítima (nome da persoa, comunidade,
localización, etc.), pormenores dos feitos, quen perpetrou o feito, as accións

Relatoría Especial sobre formas

realizadas polas autoridades nacionais,

contemporáneas de racismo,

as accións realizadas con anterioridade á

discriminación racial, xenofo-

denuncia por organismos internacionais

bia e formas conexas de into-

e información da fonte que pon a queixa

lerancia.

(ONG, etc.).

Relatoría Especial sobre a pro-

Outro dos mecanismos extraconvencionais

moción e protección do dereito á

é a Revisión Periódica Universal, un pro-

liberdade de opinión e expresión.

ceso baseado na cooperación que inclúe
un exame dos rexistros de dereitos huma-

Relatoría Especial sobre liber-

nos de todos os estados membros das

dade de relixión ou crenza.

Nacións Unidas. O seu obxectivo é mellorar
a situación dos dereitos humanos en todos

Relatoría Especial sobre os

os países e abordar as violacións dos derei-

dereitos humanos das persoas

tos humanos onde queira que se produzan.

inmigrantes.

Foi deseñado para garantir un tratamento
homoxéneo de todos os países á hora de
avaliar situacións de dereitos humanos.
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medios de comunicación na difusión do
racismo, os estereotipos e os prexuízos. Así,
na recomendación (97)21 sobre medios de
comunicación e promoción dunha cultura
de tolerancia, establécense prácticas pro-

O Consello de Europa (CdE)

fesionais que os medios de comunicación
en xeral deberan aplicar na loita contra o

O Consello de Europa (CdE) é unha orga-

racismo e a intolerancia, prácticas que van

nización rexional europea creada en 1949

dende os xa mencionados códigos éti-

con tres piares fundamentais: os dereitos

cos de desenvolvemento profesional ata o

humanos, a democracia e o Estado de

fomento da emisión de programas educati-

dereito. O CdE desenvolveu un sistema

vos ou anuncios que reflictan a diversidade

rexional de protección dos dereitos huma-

das sociedades e que sensibilicen sobre os

nos máis eficaz que o sistema universal,

aspectos positivos dun ambiente cultural,

porque ten mecanismos de garantía: o

relixioso e etnicamente diverso.

Tribunal Europeo de Dereitos Humanos,
que pode escoitar casos relacionados con

En canto á liberdade de expresión, de acor-

dereitos, principalmente civís e políticos,

do coa formulación do PIDCP, o artigo 10

protexidos por a Convención Europea dos

do CEDH prevé que “o exercicio destas liber-

Dereitos Humanos (CEDH) e os seus pro-

dades, que supoñen deberes e responsabi-

tocolos facultativos.

lidades, pode estar suxeito a certas formalidades, condicións, restricións ou sancións

En relación ao discurso de odio, o Comi-

previstas pola lei, que constitúen as medidas

té de Ministros do CdE afirmou, na súa

necesarias, nunha sociedade democrática,

recomendación (97)20, que este concep-

para a seguridade nacional, a integridade

to engloba “todas as manifestacións que

territorial ou a seguridade pública, a defensa

difunden, incitan, promoven ou xustifican

da orde e a prevención do delito, a protec-

o odio racial, a xenofobia, o antisemitis-

ción da saúde ou a moral, a protección da

mo ou outras formas de odio baseadas

reputación ou dos dereitos doutras persoas,

na intolerancia, incluíndo o nacionalismo

para evitar a divulgación de información

agresivo, o etnocentrismo, a discriminación

confidencial ou para garantir a autoridade e

e a hostilidade contra minorías, emigrantes

a imparcialidade do poder xudicial”.

e inmigrantes”. As súas recomendacións
e medidas non difiren das organizacións

O principal garante dos dereitos consagrados

internacionais como o CERD ou a Relatoría

no CEDH é o Tribunal Europeo dos Dereitos

Especial, e tamén prestan especial aten-

Humanos (TEDH), que a partir das reformas

ción ao traballo e á responsabilidade dos

de 1998 (Protocolo número 11) e 2010 (Proto-
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colo número 14), admite reclamacións indi-

factores: quen emite o discurso, a forma

viduais con maiores garantías e axilidade.

do discurso e o seu nivel de explicidade,

Cabe mencionar, non obstante, que as úni-

se contén ou non unha incitación direc-

cas persoas que poden acudir ao TEDH son

ta á acción, o alcance da divulgación e

as que se consideran vítimas de violación,

o contexto no que se emitiu a mensaxe,

evitando a acción popular (reclamación que

que inclúe a análise do momento políti-

pode ser demandada por calquera membro

co no que se divulga, a existencia dunha

dunha determinada comunidade).

situación anterior de discriminación ou a
capacidade do grupo destinatario para

As sentenzas do TEDH teñen unha influen-

contrarrestar o discurso.

cia crecente sobre os Estados europeos,
xa que, por unha banda, marcan un camiño

Un exemplo interesante da súa xurispru-

para os tribunais nacionais con respecto

dencia é a cuestión de Stern Taulats e

aos dereitos humanos e, polo outro, ser-

Roura Capellera vs. España, condenados

ven de base para levar a cabo importantes

polo delito de insultar á coroa pola quei-

reformas lexislativas. A súa xurisprudencia

ma dunha fotografía dos monarcas nunha

estableceu un límite claro á liberdade de

protesta antimonárquica, na que o TEDH

expresión no respecto aos dereitos do

pronunciouse en relación aos límites á

resto das persoas, especialmente cando se

liberdade de expresión no marco da crítica

trata de discursos que denigran ou incitan

política, pero tamén en relación á apli-

a discriminación ou violencia cara a colec-

cación do concepto de discurso de odio.

tivos vulnerables. Estableceu unha serie de

Na súa valoración do posible impacto da

criterios acumulativos para avaliar a lexiti-

condena do dereito fundamental á liber-

midade de calquera restrición á liberdade

dade de expresión por parte do Tribunal

de expresión ten que:

Constitucional, este introducira a xustificación da condena por constituír un acto de

a Ser prevista pola lei.
b Cumprir un propósito lexítimo.
c Ser proporcionada.

incitación ao odio, afirmando que “queimar
publicamente o retrato dos monarcas é un
acto non só ofensivo, senón tamén incitador ao odio, na medida en que a queima

d Responder a unha “necesidade social

da súa imaxe física expresa, dun xeito difi-

urxente” (é dicir, estar xustificada en

cilmente probable, que son merecentes

termos de consecución democrática ou
promoción de dereitos fundamentais)5.
Ao avaliar casos de posibles delitos de
expresión, o TEDH ten en conta múltiples

5 Serra Perelló, Laia. Discurso de incitación al odio: análisis
desde los derechos humanos y pautas interpretativas,
IDHC e SOS Racisme, 2018. Dispoñible en https://www.
idhc.org/arxius/recerca/Discurso_incitacion_odio.pdf
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de exclusión e odio”, polo que tal acto non

guen, encirren, promovan ou xustifiquen o

podería estar amparado pola liberdade de

odio racial, a xenofobia, o antisemitismo ou

expresión.

outras formas de odio baseadas na intolerancia, un termo que debe ser examinado

Na valoración do caso por parte do TEDH,

tendo sumamente en conta o contexto”. O

este lembrou, por unha banda, que a liber-

TEDH conclúe que “a inclusión no discurso

dade de expresión ampara non só “as

de odio dun acto que, como o que se critica

‘informacións’ ou as ‘ideas’ acollidas favora-

neste caso aos demandantes, é a manifes-

blemente ou que se consideran inofensivas

tación simbólica do rexeitamento e crítica

ou indiferentes, senón tamén as que man-

política a unha institución e a exclusión que

can, ofenden ou molestan: así o require o

se deriva do ámbito de protección garanti-

pluralismo, a tolerancia e o espírito de aper-

do pola liberdade de expresión implicarían

tura sen os non existe ‘sociedade democrá-

unha interpretación demasiado ampla da

tica’ ningunha”. Por outra banda, lembrou

excepción admitida pola xurisprudencia do

o limitado alcance para restrinxir o dereito

TEDH –o que probablemente prexudicaría

no campo do discurso e de debate político

ao pluralismo, á tolerancia e ao espírito de

ou cando se abordan cuestións de interese

apertura sen os que non existe ‘sociedade

xeral. Non obstante, o dereito á liberdade

democrática’ ningunha”.

de expresión tampouco non é ilimitado
nese ámbito, senón que se pode “conside-

Outro instrumento destacado do CdE é a

rar necesario, nas sociedades democráticas,

Convención sobre a Ciberdelincuencia6

castigar e incluso previr todas as formas de

aprobada polo CdE en 2001 en Budapest,

expresión que propaguen, encirren, promo-

co fin de evitar actos que poñan en risco

van ou xustifiquen o odio baseándose na

a confidencialidade, a integridade e a dis-

intolerancia (incluída a intolerancia relixiosa),

poñibilidade dos sistemas e datos informá-

se se asegura que as ‘formalidades’, ‘con-

ticos, así como o abuso de tales sistemas,

dicións’, ‘restricións’ ou ‘sancións’ impostas

redes e datos, tipificándoos como delitos.

son proporcionais ao propósito lexítimo per-

Aínda que o obxectivo deste acordo non

seguido”.

era loitar contra o odio, deu lugar a un protocolo adicional de 2003 sobre a crimi-

En canto á aplicación do concepto de dis-

nalización de actos de carácter racista e

curso de odio para xustificar a condena, o

xenófobo cometidos a través de sistemas

TEDH afirma que a protección do artigo

informáticos. Este protocolo obriga aos

10 da Convención “está limitada, incluso
excluída, xa que se trata dun discurso de
odio, un termo que se entende que abarca todos formas de expresión que propa-

6 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-793
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estados a tipificar tales actos como delitos.

B A capacidade da persoa que usa o dis-

Tamén pretende harmonizar a lexislación

curso de odio para influír noutros (por

penal relacionada coa loita contra o racis-

ter, por exemplo, unha prominencia polí-

mo e a xenofobia en Internet.

tica, relixiosa ou comunitaria).

Un órgano relevante do CdE en relación a
discursos e delitos de odio é a Comisión
Europea Contra o Racismo e a Intolerancia
(ECRI). É un órgano de dereitos humanos
especializado en loitar contra o racismo,
a discriminación baseada na “raza”, a orixe
étnica ou nacional, a cor, a cidadanía, a relixión ou o idioma, a xenofobia, o antisemitis-

C A natureza e a contundencia da linguaxe empregada (se é provocativa
e directa, se usa información enganosa, difusión de estereotipos negativos
e estigmatización, ou se é capaz por
outros medios de encirrar á comisión de
actos de violencia, intimidación, hostilidade ou discriminación).

mo e calquera outro tipo de intolerancia. A

D O contexto dos comentarios específi-

principal achega da ECRI é a vixilancia que

cos (se son un feito illado ou repetido,

realiza facendo visitas aos países e a publi-

ou se pode considerarse equilibrado

cación de informes de situación sobre cada

con outras expresións pronunciadas

país, ademais de realizar recomendacións

pola mesma persoa ou por outras per-

aos Estados visitados. As recomendacións

soas, especialmente durante o debate).

máis salientables son a nº 7, relativa ás
lexislacións nacionais e a obrigatoriedade
de combater o racismo7; a nº 88, relativa a
combater o terrorismo desde a loita contra
o racismo, e a nº 15, relativa á loita contra o
discurso de odio9.

E Os medios empregados (se pode ou
non provocar unha resposta inmediata
da audiencia como nun acto público en
directo).

F A natureza da audiencia (ten ou non
medios para implicarse en actos violentos

Destacamos esta última, a nº 15, que

ou é propensa ou susceptible de mestu-

inclúe no seu apartado 16 un conxunto de

rarse en ditos actos de violencia intimida-

criterios que deben orientar a avaliación

ción, hostilidade ou discriminación).

de que expresións poderían constituír un
delito, a saber:

A O contexto no que se usa o discurso de
odio en cuestión. (especialmente se xa
hai tensións graves relacionadas con
este discurso na sociedade).

7 Texto íntegro www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/gpr/en/recommendation_n7/ecri03-8%20recommendation%20nr%207.pdf
8 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/
EN/Recommendation_N8/recommendation_N°_8_eng.pdf
9 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/
EN/Recommendation_N15/REC-15-2016-015-ENG.pdf
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Por

último,

contamos

coa

persoa

Representante da Liberdade de Prensa
da OSCE13, que ten como función a observación dos medios de comunicación como
parte dunha alerta temperá, ademais de
axudar aos Estados a respectar os compromisos coa liberdade de expresión e cos
medios de comunicación libres. A estas
dúas tarefas principais tamén se engade a
obriga dos Estados de protexer a liberdade
de expresión mentres loitan contra o discurso de odio.

odio. Por unha banda, temos a Oficina para
as Institucións Democráticas e os Dereitos
Humanos (ODHIR), que é a responsable de

A Unión Europea (UE)

apoiar aos Estados para cumprir cos compromisos adquiridos, así como apoiar ás organi-

A dignidade humana, a liberdade, a demo-

zacións da sociedade civil que traballan para

cracia, a igualdade, o Estado de Dereito e o

previr e responder a delitos de odio. Para iso,

respecto dos dereitos humanos están con-

cada 16 de novembro, ODHIR presenta infor-

sagrados nos diferentes Tratados da Unión

mación11 recollida polos estados membros, a

Europea (UE). Neste sentido, todas as consti-

sociedade civil e organizacións internacionais

tucións de cada un dos países membros da

relacionadas cos delitos de odio.

UE deben garantir os dereitos fundamentais
a nivel estatal. Tamén é obrigatorio unirse ao

Por outra banda, temos o Alto Comisionado

CEDH para ser membro da UE (é dicir, todos

para as Minorías Nacionais, que ten capa-

os Estados membros ratificaron o acordo).

cidade de iniciativa propia se considera que
hai tensións con minorías nacionais que
poden derivar cara conflitos. Identifica as
causas das tensións e busca solucións a
prazo medio-longo. Neste sentido, publica recomendacións e guías12 que ofrecen
consellos de boas prácticas para o Estado,
ademais de proporcionar apoio estrutural a
través de pequenos proxectos colaborativos que promoven o empoderamento local.

10		Segundo a OSCE, os delitos de odio son os motivados
por prexuízos cara a certos grupos de persoas. Para
que poidan ser considerados delitos de odio, deben
constituír un delito no dereito penal e estar motivados
polos prexuízos.
11		Informe sobre España en 2015: http://hatecrime.osce.
org/spain?year=2015
12		Para ver estas guías e recomendacións: http://www.
osce.org/hcnm/66209
13		Sitio web da Representante da Liberdade de Prensa da
OSCE: http://www.osce.org/fom/106289

35

CIBERESPECT

Guía práctica de intervención online para ciberactivistas

Ademais, para garantir o desenvolvemento

na raza, o sexo, a relixión ou a nacionalidade

total dos dereitos fundamentais a nivel da

(artigo 6). Ademais, obriga aos estados a ase-

Unión, adoptouse en 2000 a Carta dos Dere-

gurarse de que a publicidade emitida polos

itos Fundamentais, que entrou en vigor en

medios de comunicación non teña contido

2009. Esta carta obriga a todas as institucións

degradante, como discriminación por razón

da UE (Comisión, Parlamento e Consello)

de sexo, raza ou étnica, orixe nacional, reli-

a ter un papel na protección dos dereitos

xión ou crenza, discapacidade, idade ou

humanos, e é vinculante para os Estados

orientación sexual (artigo 9).

membros cando aplican a lexislación da UE.
As persoas que queiran presentar un recurso

Finalmente, a Directiva 2000/31/CE do Par-

deben dirixirse aos tribunais do seu Estado e,

lamento Europeo e do Consello, do 8 de

en última instancia, poden acudir ao Tribunal

xuño de 200015, sobre comercio electrónico,

de Xustiza da UE (Tribunal de Luxemburgo).

establece que os Estados membros poden
impoñer excepcións á libre circulación dos

A regulación a nivel europeo destaca a Deci-

servizos da sociedade da información por

sión Marco 2008/913/JAI, adoptada en

motivos de prevención, investigación, detec-

2008, relativa á loita contra certas formas e

ción e persecución de delitos, incluída a loita

manifestacións de racismo e xenofobia a tra-

contra calquera incitación ao odio por razóns

vés do dereito penal. Esta decisión obriga aos

de raza, sexo, relixión ou nacionalidade, así

Estados a considerar o racismo e a xenofobia

como violacións da dignidade humana en

como agravante no código penal co obxec-

relación ás persoas (artigo 2.4, letra A, sub-

tivo de homoxeneizar nos estados da Unión

sección i).

o nivel mínimo de sancións penais efectivas,
proporcionadas e disuasorias. Neste sentido,

Cabe mencionar tamén á Axencia de

as principais empresas informáticas (Face-

Dereitos Fundamentais (FRA), que deter-

book, Twitter e YouTube, entre outras) tamén

mina as principais tendencias no campo

abordaron esta decisión marco mediante a

da protección dos dereitos fundamentais

adopción dun código de conduta no marco

a nivel da UE. É unha axencia descentrali-

do Foro de Internet da UE.

zada que pretende asesorar ás institucións
e aos Estados membros sobre os dereitos

Outra regulación que cabe destacar é a

fundamentais.

Directiva 2010/13/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 10 de marzo de 201014,
sobre servizos de comunicación audiovisual:
esixe aos Estados membros que os medios
de comunicación baixo a súa xurisdición non
emitan contido cun discurso o odio, baseado

14 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32010L0013&from=EN
15 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=EN
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Marco legal estatal

Código Penal

A Constitución Española (CE) recoñece a

Cando falamos de delitos de odio, como

igualdade de trato, a non discriminación, a

vimos no capítulo II, referímonos a actos espe-

dignidade humana e a liberdade de expre-

cíficos tipificados como delitos no Código

sión. No seu artigo 14, prohibe calquera

Penal dirixidos contra persoas ou bens e

tipo de “discriminación por nacemento, raza,

motivados por prexuízos discriminatorios.

sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social”. Na

O Código Penal inclúe, no seu artigo 22.4,

mesma liña, o artigo 10.1 establece que “a

o que se define como agravante por moti-

dignidade da persoa, os dereitos inviolables

vos discriminatorios, que establece como

que lle son inherentes, o libre desenvolve-

“circunstancia agravante” o feito de:

mento da personalidade, o respecto á lei e
os dereitos das outras persoas son o fundamento da orde política e da paz social”.
O artigo 9.2 amosa a responsabilidade do
Estado e das súas institucións de facer
cumprir os dereitos e principios antes mencionados e garantir que ningunha persoa
ou grupo sexa discriminada.
Tamén se protexen constitucionalmente os
dereitos á liberdade de expresión (artigo

“

...cometer o delito por discriminación racista, antisemita ou
outra respecto da ideoloxía,
relixión ou crenzas da vítima,
etnia, raza ou nación á que pertenza, sexo, orientación ou identidade sexual, razóns de xénero,
enfermidade que sofra ou a súa
discapacidade.

“

16) e á liberdade ideolóxica e de conciencia
(artigo 20), cos que bate a persecución criminal do discurso de odio. En todo caso, tanto

Así, todos os delitos establecidos polo

a xurisprudencia do Tribunal Constitucional

Código Penal, de se cometeren con vonta-

como a do TEDH estableceron que o dis-

de de discriminar a unha persoa ou grupo

curso de odio e a discriminación non teñen

polos motivos expostos, poden ser delitos

protección nin cobertura nestes dereitos

de odio. Este agravante xenérico ten como

constitucionais, baseándose nos textos inter-

consecuencia o aumento da pena prevista

nacionais ratificados por España e as reco-

polo delito en cuestión.

mendacións derivadas das organizacións
internacionais de protección dos dereitos

Debe recoñecerse que o factor agravan-

humanos que vimos nas seccións anteriores.

te por razóns discriminatorias non abarca
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todas as posibles situacións de discri-

O artigo 170 trata as ameazas a grupos,

minación que poidan motivar un delito.

e tipifica como un delito “as ameazas dun

Exclúe, por exemplo, a discriminación por

mal dirixidas a atemorizar a habitantes

motivos socioeconómicos (que é a base

dunha poboación, grupo étnico, cultural

da “aporofobia”, o odio cara ás persoas en

ou relixioso, ou dun grupo social ou pro-

situación de pobreza) ou a idade. Inclúe,

fesional ou doutro grupo calquera de per-

non obstante, a ideoloxía (como vere-

soas”. O artigo 173, relativo á integridade

mos que tamén o fai o artigo 510), unha

moral, refírese ás persoas individuais que

categoría problemática en canto á súa

impoñen sancións á persoa que “inflixi-

interpretación, como vimos nos casos nos

ra un trato degradante a outra persoa,

que se intentou aplicar para protexer aos

prexudicando gravemente a súa integrida-

membros das forzas e corpos de segu-

de moral”.

ridade do Estado que foran obxecto de
críticas consideradas insultos por mestres

O discurso de odio punible está tipificado

de escola por mor do seu comportamen-

no artigo 510 do Código Penal, modi-

to durante o referendo do 1 de outubro

ficado en 2015, de acordo coa Decisión

en Cataluña. De feito, segundo a Fiscalía

Marco 2008/913/JAI. O que castiga a lei é

Xeral do Estado , as persoas de ideoloxía

a manifestación do odio mediante accións

nazi tamén poderían ser vítimas de delitos

comunicativas dirixidas a unha persoa ou

de odio. Este tipo de práctica xurídica e

grupo por “razóns racistas, antisemitas e

interpretación da lei, ao noso xuízo, afás-

outras relacionadas coa ideoloxía, relixión

tase do espírito co que se concibiu o tipo

ou crenzas, a situación familiar, a per-

criminal que, como vimos no capítulo II,

tenza a unha etnia, raza ou nación, orixe

está dirixido a protexer a persoas ou gru-

nacional, sexo, orientación ou identidade

pos discriminados historicamente e estru-

sexual, segundo sexo, enfermidade ou

turalmente. é dicir, aqueles cuxos dereitos

discapacidade”. Cabe destacar que esta

á dignidade e á igualdade requiren unha

incitación pode ser directa ou indirecta,

protección especial ou reforzada.

evitando así calquera interpretación res-

16

tritiva do concepto de provocación estaNon obstante, o Código Penal tamén con-

blecido no artigo 18 do Código Penal.

tén artigos que permiten a súa aplicación
a calquera tipo de motivación discriminatoria, sen especificalos como o fai o artigo
22.4. Estes artigos que permiten solicitar
calquera tipo de motivación discriminatoria
son 170 e 173.

16 Fiscalía Xeral do Estado, Circular 7-2019 sobre directrices para a interpretación de delitos de odio tipificados
no art. 510CP, páxinas 17-18. Dispoñible en: https://www.
boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7771

38

CIBERESPECT

Guía práctica de intervención online para ciberactivistas

O artigo 510 recolle unha serie de condutas

contra persoas protexidas e bens en

punibles, caracterizadas por ter algunha

caso de conflito armado, ou exaltar

das razóns que se indican, entre as que se

aos seus autores, cando foron come-

inclúen:

tidos contra un grupo ou unha parte

1

do mesmo, ou contra unha persoa

A Quen fomente, promova ou incite

tenza, se así se promove ou favorece

publicamente o odio, hostilidade, dis-

un clima de violencia, hostilidade,

criminación ou violencia contra un

odio ou discriminación (...).

determinada por razón da súa per-

grupo, unha parte deste ou contra
unha persoa que pertenza ao grupo,

2

por motivos racistas, antisemitas ou

A Quen lesione a dignidade das persoas

outros relacionados con a ideoloxía,

a través de accións que impliquen

relixión ou crenzas, situación fami-

humillación, desprezo ou despres-

liar, a pertenza a unha etnia, raza

tixio dalgún dos grupos aos que se

ou nación, a súa orixe nacional, o

fai referencia no apartado anterior ou

seu sexo, orientación ou identidade

produzan, desenvolvan, posúan co fin

sexual, por motivos de xénero, enfer-

de distribuír, proporcionen acceso a

midade ou discapacidade.

terceiros, distribúan, difundan ou vendan escritos ou calquera outro tipo

B Quen produza, elabore, posúa para os

de material ou soporte que, polo seu

propósitos de distribuír, proporcione

contido, sexa adecuado para danar a

acceso a terceiros, distribúan, difun-

dignidade das persoas por representar

dan ou vendan documentos escritos

unha grave humillación, desprezo ou

ou calquera outro tipo de material ou

desprestixio dalgún dos grupos antes

soporte que, polo seu contido, sexa

mencionados, dunha parte deles, ou

adecuado para animar, promover ou

de calquera persoa determinada pola

encirrar directa ou indirectamente ao

razón da súa pertenza (...).

odio, a hostilidade, a discriminación
ou a violencia contra un grupo, unha

B Quen exalte ou xustifique por calque-

parte deste ou contra unha persoa

ra medio de expresión ou difusión

determinada por razón da súa per-

pública os delitos cometidos contra

tenza ao mesmo (...).

un grupo, unha parte deste, ou contra
unha persoa determinada por razón

C Quen publicamente negue, triviali-

da súa pertenza a ese (...), ou ás per-

ce ou exalte severamente os delitos

soas que participaron na súa execu-

de xenocidio, lesa humanidade ou

ción.
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Cómpre sinalar que, segundo o art. 510.3,

discriminación como expresión de intoleran-

as condutas sancionadas nos apartados 1

cia exclusiva cara a un determinado grupo

e 2 do mesmo artigo recibirán condenas

ou aos seus membros. O que é sancionado

máis duras se se cometen con medios

é o odio que denota unha reificación doutro

como sitios web, blogs, redes sociais ou

ser humano, un desprezo da súa dignidade

sistemas públicos de tecnoloxía de comu-

polo simple feito de ser diferente”17.

nicación similares, debido ao seu maior
impacto e perigo social.

Pola súa banda, os artigos 511 e 512 respectivamente conteñen as sancións pola

Así, son tipificados como delitos múltiples

negativa por razóns discriminatorias dunha

comportamentos que encirran ao odio, hos-

prestación social á que se ten dereito pola

tilidade, discriminación ou violencia, com-

parte dunha persoa integrante da función

portamentos que van desde a promoción,

pública, e para o mesmo caso no exercicio

promoción ou difusión de ideas e opinións

de actividades profesionais privadas ou

ata a emisión de expresións ou a realización

empresariais.

de actos que impliquen desprezo, desprestixio ou humillación de persoas ou grupos

Ademais dos artigos antes mencionados

por mor da súa pertenza (real ou percibida)

(22.4, 170, 173, 510, 511 e 512 CP), podemos

a un grupo cunha característica persoal

destacar outros delitos tipificados polo

protexida (considerando os que figuran no

Código Penal relevantes para a prohibición

propio artigo, ao que nos referimos ante-

de discriminación, como o delito de aso-

riormente), ata a exaltación de feitos ou

ciación ilícita de cometer un delito discri-

das persoas que os provocaron, así como a

minatorio (artigo 515.4 CP) e os delitos que

banalización ou negación de graves crimes

afectan aos sentimentos relixiosos (artigos

de guerra e contra a humanidade.

522-525 CP).

Para seren punibles, tales comportamen-

Finalmente cabe sinalar, debido á frecuen-

tos deben ser públicos e implicar unha

te confusión conceptual que atopamos,

violación da dignidade humana (que é un

que os mencionados delitos non teñen

ben xurídico protexido), ou deben supor un

nada que ver con outros previstos tamén

perigo para esa dignidade, é dicir, non se

no Código Penal, como o delito de inxurias

castigan as ideas e as opinións en si.

á Coroa (artigo 491) e o de exaltación do

Un elemento fundamental que hai que
cumprir é a motivación discriminatoria
dos actos para que sexan punibles. É dicir,
“o comportamento debe orientarse cara á

17 Fiscalía Xeral do Estado, Circular 7-2019 sobre directrices para a interpretación de delitos de odio tipificados
no art. 510CP, páxinas 17-18. Dispoñible en: https://www.
boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7771
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terrorismo (artigo 578), delitos caracteri-

civís-administrativas como penais, para

zados por ter outros fins e protexer bens

dar unha resposta adecuada á gravidade

legais diferentes. Non obstante, estes tipos

do dano cometido, de acordo co princi-

criminais teñen en común, ademais do seu

pio de proporcionalidade, o ordenamento

posible impacto no exercicio da liberdade

xurídico estatal ten poucos instrumentos

de expresión, unha aplicación e interpre-

no ámbito civil-administrativo e fai refe-

tación por parte dos tribunais estatais que

rencia a sectores específicos.

dan como resultado unha criminalización
do dereito á protesta e as críticas políticas

O obxectivo central desta lei, de 2007, é

a miúdo a través da arte (música, teatro...).

erradicar a violencia no deporte, así como

E aínda que non só, tamén xera un perigo-

previr, controlar e sancionar con rigor todas

so efecto disuasorio, como o TEDH vén de

as manifestacións violentas no ámbito da

sinalar en múltiples sentencias correctoras

actividade deportiva, especialmente cando

de limitacións á liberdade de expresión

adquire connotacións dun signo racista,

consideradas inapropiadas e inxustifica-

xenófobo ou intolerante. A lei establece un

bles nun estado democrático.

sistema administrativo que sanciona un
conxunto de condutas (definidas no seu
artigo 2), que inclúen, a modo de resumo,

Lei contra a violencia,
o racismo, a xenofobia e
a intolerancia no deporte 18

a emisión de declaracións discriminatorias
baseadas na orixe racial, étnica, xeográfica
ou social, así como relixión, conviccións,
discapacidade, idade ou orientación sexual.
Tamén sanciona o acoso e cantos, sons ou

Aínda que as institucións internacionais

lemas, exhibición de pancartas, bandeiras,

recomendan por unanimidade a adop-

símbolos e outros signos con mensaxes

ción de varias ferramentas legais, tanto

vexatorios ou intimidantes.

18 Texto da lei dispoñible en http://www.boe.es/boe/
dias/2007/07/12/pdfs/A29946-29964.pdf
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IV Como reaccionar
A construción de
discursos alternativos
A importancia de
propagar un discurso
alternativo ao odio

manipulación e o engano, que contribúen
a este discurso entre a poboación.
Neste contexto, a construción dun discurso alternativo ao odio é crucial para

Na actualidade, o discurso de odio nor-

frear o proceso de deshumanización de

malízase perigosamente nas nosas socie-

persoas e grupos e desmantelar este tipo

dades, tanto no continente europeo como

de discursos. Sobre todo, tendo en conta

no resto do mundo. Por un lado, a falta

que gran parte do discurso de odio está

de conciencia sobre as consecuencias

protexido pola liberdade de expresión e,

do discurso de odio fai que moita xente o

como xa vimos, os medios legais deberían

use e o difunda a través da rede, moitas

usarse só en casos excepcionais.

veces sen ser realmente consciente do
seu impacto. Por outra banda, os move-

Enténdese por discurso alternativo aquel

mentos e os partidos políticos, en parti-

que está inspirado nos dereitos huma-

cular os que se agrupan baixo o paraugas

nos e enfoques interculturais e baseado

da extrema dereita, están a usar este tipo

en valores como a empatía, a tolerancia

de discurso dun xeito moi consciente para

e a igualdade. Este discurso preséntase

deshumanizar grupos que son progresi-

como unha “alternativa” oposta ao discur-

vamente expulsados dunha comunidade

so de odio.

nacional concibida artificialmente como
homoxénea.

As formas de discurso alternativo son
moi variadas e poden adoptar diferentes

Ademais, estes movementos e partidos

formas. É fundamental prestar atención

están a usar tecnoloxía con moita efica-

a como construír un discurso alternativo

cia para espallar o odio, contribuíndo á

que sexa efectivo e que acade o obxectivo

súa normalización. O contexto actual de

proposto, xa que ás veces certas formas

desinformación é usado para difundir noti-

poden resultar ineficaces ou incluso con-

cias falsas e outros contidos baseados na

traproducentes.
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A necesidade de
novos marcos e de
enfoques alternativos:
as narrativas alternativas
e as contranarrativas

O concepto de narrativa

Na definición de discurso alternativo entran

zo específicos. As narrativas son historias

diferentes conceptos, como o contradis-

que, ademais dese relato, caracterízanse por

curso, os contraargumentos, as narrativas

pretender ir máis alá da narración de feitos

alternativas, as contranarrativas, as narra-

e ofrecer unha interpretación destes. Unha

tivas baseadas nos dereitos humanos e

narrativa é, polo tanto, unha forma de contar

as narrativas baseadas na afirmación de

e interpretar os acontecementos conecta-

minorías, entre outras.

dos. Xeralmente unha narración divídese en:

Entre estas propostas conceptuais, nos

a Unha situación inicial, situada nun contexto

últimos anos dúas delas alcanzaron unha
especial centralidade: as narrativas alternativas e as contranarrativas. Ambas constitúen dúas formas complementarias de loita

O concepto de “narrativa” xorde da noción
de “narración”, que é unha das formas máis
frecuentes de comunicación humana e que
consiste nun relato protagonizado por personaxes que están situados nun tempo e espa-

específico.

b Un conflito ou interrupción que altere a situación inicial.

c A resolución do conflito ou o seu resultado.

contra a intolerancia e o discurso de odio.
Nos últimos anos sinaláronse como unha

Esta forma de narración, ás veces caracteri-

das formas con máis potencial de desar-

zada como narración de historias, é útil para

mar este tipo de discursos. Por exemplo,

humanizar grupos sometidos a discurso de

desenvolver contranarrativas contra o dis-

odio. Non obstante, tamén se usa para xus-

curso de odio en Internet foi unha das prio-

tificar actitudes discriminatorias contra estes

ridades da campaña “No Hate” do Consello

colectivos.

de Europa. Así mesmo, o lanzamento deste
tipo de campañas e iniciativas inclúese

Como exemplo, no fondo dunha anécdota

como un dos obxectivos do Código de

na que alguén di que non obtivo unha axuda

Conduta en materia de incitación ilegal

de comedor na escola do seu fillo porque

ao odio en Internet, asinado en 2016 pola

todas as axudas leváronas persoas migran-

Comisión Europea, Facebook, Twitter e

tes, hai unha narración específica que iden-

YouTube, entre outras plataformas.

tifica a estas persoas como”diferentes” que
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non teñen dereito a esa axuda. A anécdota

Despois, normalmente proponse resolver

non é banal, porque pretende ofrecer unha

este problema social a partir dunha lóxica

interpretación da realidade: a mensaxe é que

excluínte (exemplo: “a solución para o paro é

as persoas migrantes veñen a aproveitarse

que os inmigrantes marchen”).

dos servizos sociais.
As narrativas discriminatorias adoitan incluír,

As narrativas discriminatorias
As narrativas que subxacen no discurso de
odio son discriminatorias, xa que ofrecen
unha solución a un problema social particular baseada na discriminación contra un
determinado grupo de persoas.

ademais, as seguintes características:

●● A
● pelación ao medo e á sensación de
ameaza.

●● R
● edución da complexidade dos problemas sociais a historias de “vítimas e culpables”.

●● D
● icotomía “nós” e “os outros e outras”.

Os problemas sociais que buscan resolver

●● D
● ifusión de prexuízos sobre “os outros e

estas narracións poden corresponder a fac-

outras”, negando a individualidade das

tores obxectivos (a recesión económica,

persoas que conforman ese grupo exter-

o aumento da desigualdade e a crecente

no e asignándolles características negati-

fenda entre ricos e pobres, a diminución do

vas (exemplo: “son asociais, improdutivas,

nivel de vida, o desemprego, a insegurida-

nulas, dexeneradas, delincuentes, enfer-

de nas rúas, o terrorismo etc.) ou a factores

mas, impuras, antinaturais...”).

fabricados ou esaxerados (como presentar o progreso da igualdade de xénero ou
os dereitos das persoas LGBT como unha
ameaza para a familia tradicional).
Unha vez identificado o problema, normalmente o contextualizan seguindo esta estrutura narrativa:

As narrativas alternativas e as contranarrativas teñen como obxectivo contrarrestar
as narrativas discriminatorias. Aínda que,
en teoría, estas narrativas poderían basearse
en diversos enfoques (como o pensamento decolonial, o marxismo, o ambientalismo, etc.), nesta guía centrámonos nas reco-

a Unha situación inicial presentada como unha

mendacións do Consello de Europa, que

“idade de ouro” na que o problema non existía
(exemplo: “no pasado tiñamos traballo; polo
tanto, non había paro”).

empregan enfoques baseados nos dereitos

b Unha interrupción (exemplo: “chegaron inmi-

Por unha banda, o enfoque baseado nos

grantes”).

c Un resultado (exemplo: “quedamos sen traballo”).

humanos e a interculturalidade.

dereitos humanos ciméntase nunha premisa
moi sinxela: todos os seres humanos somos
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iguais en dereitos. Por outra banda, o enfo-

unha narrativa alternativa pretende difun-

que intercultural afirma que, ao non existir

dir unha visión da sociedade baseada nos

culturas inferiores ou superiores, todas as

dereitos humanos e na interculturalidade. En

culturas deben relacionarse en condicións

concreto, unha narración alternativa promo-

de igualdade. Polo tanto, ao falar de narra-

ve unha interpretación diferente da socie-

tivas alternativas e contranarrativas, referiré-

dade, na que a base da convivencia social

monos ás baseadas nestes dous enfoques.

son valores democráticos como o respecto
á diferenza, a liberdade e a igualdade. Ten,

As narrativas alternativas
e as contranarrativas

por tanto, unha natureza propositiva.
Doutra banda, as contranarrativas son unha
resposta ao discurso de odio que normal-

Os termos narrativa alternativa e contrana-

mente toma a forma de mensaxes que

rrativa úsanse de xeito intercambiable, aínda

ofrecen unha alternativa positiva ou que

que existe unha diferenciación de matiz

pretenden deconstruíla ou deslexitimala.

entre os dous conceptos. Por unha banda,

Polo tanto, son reactivas.

CONTRANARRATIVA

NARRATIVA ALTERNATIVA

Obxectivos

Enfrontarse a unha narrativa de maneira directa, facendo mención a ela e
ofrecendo contraargumentos. A contranarrativa xorde en oposición a unha
narrativa xa existente.

Difundir unha visión alternativa da sociedade, baseada nos dereitos humanos e a interculturalidade). Trátase dunha nova narrativa.

Alcance

Comentario específico/curto prazo.

Visión
prazo.

A quen vai
dirixida

A quen xa ten unha opinión extrema ou
quen poida simpatizar con ela.

Á sociedade en xeral.

Exemplos

Unha mensaxe que desmonta un rumor
relativo a un grupo determinado nun
foro dun diario dixital.

Un documental sobre as vidas das
persoas refuxiadas.

Unha pintada que celebra a diversidade
sobre unha pintada con contido racista.

alternativa

articulada/longo

Unha campaña que promova os dereitos humanos, como por exemplo
AllDifferent-AllEqual.

Diferenzas entre contranarrativa e narrativa alternativa. Fonte: elaboración propia a partir da táboa contida no manual “We Can! Taking Action against Hate Speech through Counter and Alternative Narratives” (p. 82).
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Polo tanto, mentres as contranarrativas

da realidade socialmente compartidas.

poden despregarse a curto prazo –debi-

Estas narrativas socialmente compartidas

do á súa natureza reactiva– a elabora-

son difíciles de modificar, xa que a súa

ción de narracións alternativas responde

repetición e propagación convérteas en

a un relato máis elaborado, xa que contén

marcos (ou cadros) mentais.

unha visión máis articulada, como a que
se pode desenvolver no marco dunha
campaña. Non obstante, cómpre aclarar

A teoría dos marcos mentais

que as contranarrativas poden alimentarse de narracións alternativas, xa que, en

Segundo a teoría de marcos mentais de

definitiva, contrarrestar un discurso non

George Lakoff, os marcos son estruturas

só consiste en denunciar as falsidades

mentais que configuran a nosa visión do

nas que se basea, senón tamén propoñer

mundo19. Segundo Lakoff, as narrativas

alternativas.

dominantes nunha determinada sociedade, difundidas pola familia, a cultura e/

As narrativas alternativas e as contranarra-

ou os medios de comunicación, poden

tivas poden adoptar moitas formas, desde

cristalizar en marcos mentais. Trátase de

un comentario no foro dun xornal dixital ata

interpretacións da realidade que, basea-

un chío ou contar unha historia a un grupo

das na repetición, acaban converténdose

de persoas amigas.

nun sentido común compartido.

Un xeito sinxelo de formarse na cons-

A nivel individual, estes cadros contribúen

trución de contranarrativas e narracións

á comprensión do mundo e serven de guía

alternativas é practicar no medio en liña, o

para a toma de decisións. É por iso que, en

que permite ver as reaccións dos comen-

política, os cadros forman as políticas que

tarios e aprender dos erros. Non obstante,

queremos: se cremos que as persoas que

debemos intentar evitar o desgaste per-

migran abusan dos servizos sociais ou

soal evitando o enfrontamento directo e

traen drogas e criminalidade –como afir-

ignorando ás persoas odiadoras.

ma Donald Trump–, acabaremos apoiando
políticas de man dura contra estas persoas. Por este motivo, a nivel social, os

Como desmontar as
narrativas discriminatorias
Nunha cultura dada, as narrativas configúranse como interpretacións e explicacións

medios de comunicación e as persoas
con influencia, como as que se dedican

19 Lakoff, George. No pienses en un elefante: lenguaje y
debate político. Editorial Complutense, Madrid, 2007.
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á política, xogan un papel fundamental na

En consecuencia, para desterrar o odio,

fixación de determinados cadros mentais.

non teremos que apoiar o noso discurso só
sobre datos e probas, tamén teremos que

Cando as narrativas se converten en mar-

apelar ás emocións, como a empatía, e a

cos mentais son moi difíciles de modificar.

valores compartidos, como a dignidade

Ao cristalizaren en estruturas mentais que

humana, a xustiza, a solidariedade ou a

inflúen na nosa percepción da realidade,

igualdade.

teremos a tendencia a ignorar todo o que
non encaixa. É por iso que, en moitas oca-

Tamén teremos que prestar moita atención

sións, cando os feitos contradín estes mar-

á linguaxe que empregamos. Segundo

cos, a xente simplemente ignóraos .

a teoría dos marcos mentais, as pala-

20

bras arrastran unha visión do mundo e
Este proceso ten que ver con que somos

son capaces de activar cadros. Por este

máis propensos a manter os argumentos

motivo, unha dificultade engadida para

baseados nas emocións que os que se

desmantelar as narrativas que subxacen

basean en datos ou evidencias empíricas.

ao odio é que, ao intentar cuestionalas,

Por iso, nas narrativas que subxacen ao

podemos caer na trampa de reafirmar os

discurso de odio, as emocións case sem-

cadros mentais nos que están sostidos. Por

pre xogan un papel central.

exemplo, se asociamos repetidamente a
palabra “inmigrante” coas palabras “crimi-

Por que, se hai datos empíricos máis que

nal” e “drogas” no discurso público, estare-

suficientes que demostran que as persoas

mos consolidando esta asociación, aínda

inmigrantes non copan os servizos sociais,

que usemos estas palabras para negar o

moita xente aínda cre sinceramente que

que, por exemplo, di Donald Trump.

así é? Porque asimilaron unha narrativa
que di que un suposto “nós” funciona e

Por iso, é importante que evitemos repetir

paga impostos, mentres que “os outros e

estas asociacións de palabras (como dicir

outras” (migrantes) non traballan, viven dos

“as persoas migrantes non son delincuen-

servizos sociais e reciben a maior parte das

tes”), nin sequera para refutar os argu-

axudas. Detrás desta narración está un ele-

mentos ou falsidades sobre as que adoita

mento emocional da inxustiza percibida:

basearse o discurso de odio.

que “nós” e non “elas e eles” deberían obter
estes beneficios. Por este motivo, será
moi difícil convencer a alguén de que a
narración sobre as persoas migrantes que
abusan dos servizos sociais é incorrecta,
incluso presentando datos obxectivos.

20 Ídem.
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iso, é importante deixar claro que os criterios para o acceso aos servizos sociais

Segundo George Lakoff, se contradicimos

son os mesmos para todas as persoas”.

directamente as narracións discriminatorias,
podemos acabar reforzándoas. Isto sucede

Por estes motivos, sempre debemos lem-

con frecuencia, por exemplo, cando intenta-

brar a importancia de elixir axeitadamente a

mos desmantelar narrativas discriminatorias

terminoloxía que empregamos. Por exem-

baseadas en falsidades. Para resolver este

plo, na nosa narrativa, sempre cambiaremos

problema e para poder cuestionar unha

o termo “inmigrantes” por “persoas migran-

narrativa discriminatoria sen alimentala, pro-

tes”, o que reforza a súa humanidade.

pón a técnica discursiva do “bocadillo da
verdade”. Esta técnica baséase en articular
o noso discurso en tres pasos:

Daquela: cal é o noso marco?

●● ●En primeiro lugar, en vez de come-

Finalmente, debemos ter presente que,

zar negando a narrativa discriminatoria,

se queremos combater os cadros men-

debemos comezar sempre coa men-

tais que subxacen ao odio, non podemos

saxe que queremos transmitir: “As bolsas

depender só do desmantelamento deste

de comedor, do mesmo xeito que outros

discurso: haberá que confiar noutros mar-

tipos de axudas sociais, concédense

cos ou enfoques, como os dereitos huma-

seguindo os mesmos criterios obxectivos

nos ou a interculturalidade.

para todas as familias”.
A continuación veremos algunhas pautas

●● ●A continuación pódese explicar a menti-

para construír as nosas narrativas e con-

ra, explicando a intención da persoa que

solidar o noso marcos usando o medio en

emitiu a narrativa discriminatoria: “Polo

liña.

tanto, quen afirma que non obtivo unha
bolsa para o comedor porque todas as
axudas as levaron as familias inmigrantes

Recursos útiles para la elaboración

está mentindo. Ademais, esta afirmación

de contranarrativas y narrativas

non é inocente, porque suxire que as per-

alternativas:

soas inmigrantes veñen a aproveitarse
dos servizos sociais.”

●● ●Finalmente, debemos rematar verbalizando a nosa narrativa outra vez: hai que
repetir máis a verdade cá mentira. “Por

La web counternarratives.org, que

21 Máis información no podcast Frame Lab, episodio 14
(en inglés). Enlace dispoñible en https://soundcloud.
com/user-253479697/14-truth-sandwich-time
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As estratexias de
intervención en Internet
Non alimentemos ao trol.
Ou si?

pretendemos convencer aos que envían
mensaxes de intolerancia e odio para que
viren tolerantes? Aínda que parte do noso

Aínda que o discurso de odio tamén está

obxectivo debe ser plantar unha “semente

moi presente no espazo fóra de liña, a

de dúbida” entre as persoas que emiten

presenza deste tipo de discursos en chíos,

discursos de odio, na maioría dos casos

mensaxes en Facebook, comentarios en

será moi difícil alcanzar este obxectivo,

medios dixitais e outros foros en Internet

especialmente nos medios en liña.

converteuse nun grave problema.
Ante esta situación, é bo ou é contraproducente intervir para encarar un discurso
de intolerancia e odio? A resposta non está
clara, e hai certo debate sobre se intervir
activamente en Internet para combater o
discurso de odio é realmente efectivo ou,
pola contra, pode contribuír a reavivar ou
amplificar este discurso.
Antes de ver os argumentos a favor e en
contra, reflexionemos sobre o obxectivo

“

O obxectivo debe ser evitar que
a intolerancia e o odio se apropien do espazo en liña e contribuír a crear un clima de opinión tolerante e positivo. A nosa
mensaxe debe dirixirse principalmente ao lector ambivalente
que teña opinións e sentimentos mesturados con respecto ao
tema da discusión.

este obxectivo non é realista. A presenza

“

do discurso de odio non se pode erradicar

Con este obxectivo presente, a seguinte

completamente de Internet, do mesmo

táboa presenta algúns argumentos a favor

xeito que tampouco vai desaparecer da

e en contra da intervención:

que perseguimos coa nosa intervención.
Por unha banda, pretendemos acabar co
discurso de odio en Internet? Establecer

sociedade. Establecer este obxectivo será
unha fonte de frustración. Por outra banda,
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A favor de intervenir

Contra a intervención

En Internet, como na vida fóra de liña, prodúcese
unha espiral do silencio: as persoas tendemos a non
expresar a nosa opinión se percibimos que non será
aprobada pola maioría. Dado que en Internet a intolerancia e o odio son o que se expresa con maior vehemencia, as persoas cun discurso tolerante deixan
de intervir.

Un dos riscos de intervir é que se amplifique a mensaxe de odio. Intervindo podemos
contribuír a botar máis leña ao lume e a xerar un efecto bóla de neve que propague a
mensaxe.

Precisamente por iso é necesario facer máis presente un discurso alternativo baseado na tolerancia.

As persoas que emiten discursos de odio non constitúen unha categoría homoxénea, nin sequera os que
se coñecen como trolls. Ademais, non só os trolls
emiten discurso intolerante e de odio.

Non alimentemos ao troll. Intervindo dámoslle o que busca: unha reacción pola
nosa banda.

Precisamente o espazo en liña ofrece ás persoas activistas unha oportunidade para amplificar o discurso alternativo e para despregar multitude de estratexias contra o odio. Debe aproveitarse este medio.

Argumentos a favor e en contra da intervención. Fonte: elaboración propia.

En conclusión, aínda que existen argu-

intervimos ou non, senón como e en que

mentos fortes tanto para defender a idea

situacións intervimos.

de intervir como para non facelo, a clave é
saber elixir a situación na que paga a pena

Existen evidencias de que a exposición a

intervir. Sobre isto, convén ter en conta que

puntos de vista alternativos nos foros de

calquera intervención sempre debe evitar

Internet ten un impacto nas persoas que

a amplificación do discurso de odio. Non

os leen, contribuíndo a promover o pensa-

obstante, para romper a espiral do silencio,

mento crítico ou plantar unha “semente de

é fundamental facer visible un discurso

dúbida” que despois madurará nun cambio

alternativo en Internet: se guindamos a toa-

de alternativas ou comportamentos. Do

lla, o discurso de odio seguirá tan campan-

mesmo xeito, nas conclusións do Obser-

te. En resumo: a pregunta non é tanto se

vatorio Proxi afirmouse que, en determi-
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nadas condicións, a inserción dun discurso

dereito das persoas a buscar unha vida

alternativo nos foros dos xornais dixitais

mellor e a solidarizarse con estas persoas

favoreceu o debate construtivo con outras

son, polo tanto, máis eficaces, como se

persoas22. Por iso, este proxecto concluíu

reflicte no uso de lemas como “todas as

cunha chamada dirixida á cidadanía para

persoas somos migrantes”.

facer un esforzo por cambiar o clima de
opinión que predomina nestes foros.

●● Nin odio nin violencia. As mensaxes
nunca deberían incluír odio contra grupos
(tampouco contra persoas racistas) nin

Criterios xerais para a
intervención

incitacións (explícitas ou implícitas) á vio-

Prestar atención a como construír interven-

pectar os dereitos humanos das persoas

cións que conteñan un discurso alternativo

coas que non estamos de acordo, incluí-

é fundamental para que sexa eficaz e acade

do o seu dereito á protección de datos.

o obxectivo proposto e evitar intervencións
que poidan resultar contraproducentes.

lencia. Así mesmo, basear o noso discurso
nos dereitos humanos tamén implica res-

●● Posicionamento propio. Antes de facer
un comentario en defensa dun grupo viti-

Para este fin, preséntanse a continuación

mizado, é imprescindible reflexionar sobre

algúns criterios xerais para a intervención

os motivos profundos da nosa postura

en liña23, tanto no que se debe fundamentar

e sobre os propios prexuízos. Por unha

nas intervencións (as narrativas alternativas

banda, é necesario preguntarnos sobre os

baseadas nos dereitos humanos) como no

elementos que definen a propia identida-

ton e o público da mensaxe.

de e, en consecuencia, sobre os privilexios
que poden estar asociados con ela. Por

●● A
● base é a dignidade humana. As mensaxes deben fundarse na dignidade irre-

outra banda, tamén debemos identificar
os nosos propios prexuízos sobre o grupo

nunciable de todos os seres humanos. Por
iso, e a modo de exemplo, pretender desactivar as mensaxes xenófobas sinalando
que os migrantes contribúen a “impulsar
a economía local” ou a “facer fronte ao
envellecemento da poboación” pode ser
contraproducente, xa que anima á xente
a mirar estas persoas desde un punto de
vista económico. Os argumentos baseados na igualdade dos seres humanos, no

22		A. Cabo, L. Tarragona e O. Vallès (2015) “Proyecto
Online Contra la Xenofobia y la Intolerancia. Informe
del Observatorio Proxi”. Dispoñible en http://www.
observatorioproxi.org/images/pdfs/INFORMEproxi-2015.pdf
23		 Estes criterios están inspirados e baseados parcialmente
nos propostos por: de Latour, A., Perger, N., Salag, R.,
Tocchi, C. e Viejo Otero, P. 2017. We can!: Taking Action
against Hate Speech through Counter and Alternative
Narratives (revised edition). Council of Europe.
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en cuestión e aprender a cuestionarnos,

nunca deberían difundirse publicamente,

e tamén a reflexionar sobre a orixe das

xa que hai que respectar que a súa inten-

nosas posicións ou opinións. Finalmente,

ción non era divulgar publicamente este

e unha vez establecida a postura, pódese

tipo de discursos.

falar “en defensa de”, pero evitar falar “en
nome de”. Trátase de non “usurpar” luga-

●● N
● on xeneralizar nin sinalar novos chibos

res de enunciación, falando en nome de

expiatorios. Debemos evitar usar xene-

grupos dos que non formamos parte.

ralizacións sobre grupos, así como reforzar esquemas que fomenten a busca de

●● E
● vitar o linchamento dixital. Moitas veces

chibos expiatorios; por exemplo, rediri-

hai casos de persoas que difunden o dis-

xindo a atención dun grupo a outro (“o

curso de odio e, polo tanto, están suxeitas

problema non son os inmigrantes, senón

a procesos de “linchamento dixital”. Este

os políticos”). Segundo os expertos, estes

tipo de cuestións públicas inclúen toda

argumentos non desafían as causas e as

unha serie de comportamentos en liña

emocións negativas que están na base do

de distinta severidade, que van desde

discurso de odio. Se non se abordan emo-

comentarios críticos ata ameazas ou for-

cións negativas como o medo, o patrón

mas de acoso, dirixidos a desacreditar a

de odio continuará repetíndose, aínda que

unha persoa. Sobre isto, recoméndase

centrado noutro obxectivo. Non obstante,

atacar a argumentos, pero non ás per-

isto non implica que non sexa posible

soas. Por iso, especialmente cando se

identificar persoas que teñen unha res-

trata de persoas que non pertencen a

ponsabilidade específica por un problema

grupos organizados que promoven cons-

determinado (por exemplo, o partido ou

cientemente o discurso de odio ou cando

partidos políticos que promoven unha lei

temos dúbidas sobre a súa intencionali-

discriminatoria específica), sempre que

dade, non é recomendable participar en

non caiamos en xeneralizacións.

procesos de linchamento dixital. Ademais,
estes procesos contribúen a difundir e

●● P
● ensamento crítico. Promover un pen-

amplificar os argumentos sobre os que

samento crítico e un diálogo equilibra-

se basean as narrativas discriminatorias,

do e construtivo é sempre un bo xeito

polo que poden ser contraproducentes.

de responder ao odio. En consecuencia,

Ademais, se a mensaxe discriminatoria se

hai que atacar os argumentos simplifica-

produce nun contexto non público (por

dores, achegando novos elementos ao

exemplo, dentro dun grupo de WhatsApp

debate e outros puntos de vista que o

ou dun grupo de Facebook pechado), as

enriquecen, aínda que sen complicar en

mensaxes acompañadas dos datos per-

exceso o noso argumento. Pensar de xeito

soais da persoa que emitiu a mensaxe

crítico e verificar datos e fontes é funda-
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mental, por exemplo, ante mensaxes que

como incluír os puntos de vista das per-

difunden noticias falsas que presentan

soas afectadas, poden axudar a humani-

negativamente ás minorías. Nesta cues-

zar aos grupos que sofren o discurso de

tión, descubrir incoherencias (como que

odio.

unha imaxe non corresponde ao texto da
noticia) ou falsidades pode contribuír a
denunciar estes contidos.

●● ●Coidar a linguaxe. Debemos evitar o
uso de terminoloxía deshumanizadora, e
sempre empregar unha linguaxe inclusiva

●● T
● ermos en conta a quen vai dirixida
a mensaxe. Para evitar frustracións, é

que resalte a humanidade compartida de
todas as persoas.

importante comprender que o noso principal público non son as persoas odia-

●● M
● ellor con chispa. A evidencia demostra

doras nin os trolls, senón a chamada

que o humor e a retranca son bos alia-

“maioría silenciosa”. A evidencia demostra

dos contra o discurso de odio. Un estudo

que o obxectivo das mensaxes contra o

recente, que compara o impacto do con-

odio debería ser plantar unha “semente

tradiscurso antiextremista en Facebook,

de dúbida”, e non transformar a visión de

afirmou que o contido baseado no humor

alguén sobre o mundo da noite para a

ten unha maior repercusión e traxectoria.

mañá.

●● N
● on só datos. Aínda que usar datos e

●● ●Respectar a netiqueta24. Apostar por
unha conversa dixital baseada no res-

información verificables pode ser un xeito

pecto mutuo, evitando insultos e outras

de responder ao odio, a evidencia suxi-

palabras malsoantes.

re que a empatía adoita ser máis eficaz.
Ademais disto, tamén é importante comprender que o odio adoita basearse en
emocións profundas, como a ansiedade
e o medo que na xente provoca a falta de

Identificación de
estratexias

control sobre a súa vida, a incerteza sobre
o futuro, o medo a perder o emprego ou
o nivel de vida. Sobre esta cuestión, é inte-

Sen denunciar unha determinada mensaxe,

resante empregar narrativas alternativas

hai varias estratexias que se poden poñer

que apelen á solidariedade e promovan

en marcha para tratar o odio en Internet:

unha visión dunha sociedade inclusiva
onde se busquen solucións conxuntas
aos problemas sociais. Así mesmo, os
recursos típicos da narración de contos,

24		A netiqueta inclúe todas as formas de interacción
directa e indirecta dunha persoa con outra.
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o discurso de odio ou centrarse nun dis-

nos foros de medios dixitais.

curso que expresa intolerancia cara a un

Outras formas de resposta en redes
sociais como campañas de “name and
shame” e presión sobre os anunciantes
ou participación en campañas xa en
marcha.
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Informe de contidos nas redes sociais
ou medios de comunicación.

determinado grupo, como, por exemplo, a
poboación migrada ou o colectivo LGTBI.
En segundo lugar, definir onde imos centrar a nosa estratexia: nalgunhas redes
sociais como Facebook ou Twitter? En
determinados soportes que teñen presenza dixital? Nos servizos de mensaxería

iv Verificación de bulos discriminatorios

instantánea? Algúns indicadores adicionais

en redes e sistemas de mensaxería.

para garantir o maior impacto desta estratexia poderían ser: o número de persoas

A intervención directa:
pasos e recomendacións

seguidoras destes perfís, se hai ou non
etiquetas (cancelos), a audiencia do medio
etc.

A intervención directa é a acción de facer

En terceiro lugar, é recomendable revisar

comentarios, chíos, entradas ou publica-

análises e metodoloxías que sirvan de

cións nos foros que se consideren, tales

base para a estratexia. Por exemplo, pode

como as redes sociais ou os fíos de comen-

ser útil empregar clasificacións estableci-

tarios nos medios dixitais. Dada a sobrerre-

das polos observatorios que controlen a

presentación do discurso intolerante e o

discriminación nos medios de comunica-

odio en Internet, as accións de ciberacti-

ción de diferentes grupos historicamente

vistas neste campo son de especial impor-

discriminados (por exemplo, observatorios

tancia.

contra a islamofobia, a homofobia, o antixitanismo ou en xeral o tratamento discrimi-

Non obstante, Internet non ten cance-

natorio nos medios de comunicación).

las, polo que antes de calquera estratexia
de intervención é imprescindible definir o

Seguir estes pasos previos é importante

noso obxectivo e o noso campo de análise

para aumentar a eficacia das estratexias

e intervención.

de intervención, e pode ser clave para
concienciar sobre o problema, implicar na

Para isto é fundamental, primeiro, definir

loita contra o discurso de odio a elementos

que tipo de discurso de odio queremos

clave (como as plataformas que o alber-

encarar. A nosa estratexia podería abran-

gan), exercer unha maior presión sobre

guer calquera grupo contra o que se dirixe

estes elementos, etc.
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Recomendacións para a
intervención nas redes sociais:
●● Evitar o enfrontamento directo e procurar apoios. Para non poñerse en primeira
liña, por regra xeral é mellor evitar o
enfrontamento directo con trolls e persoas odiadoras. Ademais, é fundamental buscar alianzas, ligando na mensaxe
coa que se participa a organizacións de
dereitos humanos, cancelos de campaña
(como #stopislamofobia) ou persoas que
poidan apoiar ou amplificar a mensaxe.

●● Evitar a amplificación do odio. Por regra
xeral, débese evitar alimentar o odio. Por
iso, é importante non usar os cancelos

Chío contra a islamofobia do Ministerio do Interior do
Goberno de España. Podes ver o orixinal en https://twitter.com/interiorgob/status/1095662539105538048

empregados nos comentarios de odio e
non rechiar nin mencionar as contas que
difunden estas mensaxes. Se queremos
reportalos, e mellor facer capturas de
pantalla.

Chío do voceiro de FACUA, Rubén Sánchez. Chío
orixinal: https://twitter.com/RubenSanchezTW/status/1147471961628520449

Chío de VOX alimentando o odio. Chío orixinal: https://
twitter.com/vox_es/status/1147504013895786496
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●● Evitar a escalada do odio nos comen-

que se recomenda ter unha batería de

tarios dos contidos publicados no

respostas preparadas previamente. Por

marco da nosa intervención. Os primei-

outra banda, é preciso evitar intervir “en

ros comentarios condicionan o clima do

resposta” a outros comentarios ou men-

debate, polo que é importante moderar

saxes, xa que isto pode provocar máis

o ton e animar a outras persoas a par-

respostas intolerantes, e con iso dar lugar

ticipar cun discurso tolerante. Tamén é

a un aumento do nivel de discurso intole-

esencial reaccionar rapidamente, polo

rante no foro de que se trate.

Exemplo de intervención do proxecto Proxi que amosa como a intervención do comezo pode condicionar o ton
do debate.

●● Maximizar o impacto respondendo a
feitos actuais. Para maximizar o impacto
e conseguir que a comparta un maior
número de persoas, a nosa intervención
debe ser reactiva e responder a novas e
asuntos de actualidade.
Denuncia do titular empregado por RTVE, nunha
noticia sobre migración, polo xornalista Hibai Arbide. Chío orixinal: https://twitter.com/hibai_/status/1144923601247846400?s=12
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●● Innovar nos formatos. Concretamente
en Twitter, onde o número de caracteres
é limitado, o impacto da intervención
pode incrementarse complementando o
texto con outros formatos como memes,
GIF animados, imaxes, infografías etc.
En xeral, tamén é útil o uso de emoticonas, especialmente para aclarar o ton da
mensaxe (por exemplo, irónico) e evitar
malentendidos.

Meme empregado polo equipo de investigación PorCausa para promover un curso de información sobre
migración. Chío orixinal: https://twitter.com/porCausaorg/status/1117772594248286209

Outro tipo de estratexias:
campañas de “name and
shame” e de presión a
anunciantes
Campañas de “name and shame” de
haters e trols
Outra das estratexias de resposta das
redes sociais é usar o que en inglés se
chama “name and shame” e pode ser tra-

●● A iniciativa “Trol do mes” da campaña
Getthetrollsout!, que cada mes elixe un
personaxe, normalmente de carácter
público, polos seus comentarios antisemitas.

ducido por “escarnio e maldicir”, ou sexa,

●● Mary Beard, unha historiadora británica

identificar e avergoñar ás persoas que

que decidiu enfrontarse a algúns dos

producen odio. Aínda que esta estratexia

trolls que a insultaran a través de Twi-

non está exenta de riscos, xa que implica

tter. A súa estratexia foi rechiar os seus

encararse directamente cos trolls, amosou

comentarios e contactar con eles, con-

algúns casos de éxito. Resaltamos algúns

seguindo que nalgúns casos chegaran

exemplos inspiradores:

a desculparse.
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●● Alanah Pearce, unha moza youtuber que

moi perigosa e suscita cuestións éticas

atopou ás nais dalgúns dos seus haters

graves: o doxing ten límites ideolóxicos?

en Facebook e envioulles capturas de

É lícito revelar os datos persoais de quen

pantalla dos comentarios machistas que

manifesta incitando ao odio, ao racismo

escribiran os seus fillos.

ou á exclusión, ou non?

●● ●Despois dos sucesos de Charlottesville,
levouse a cabo unha campaña a través
da conta de Twitter @YesYoureRacist (con
máis dun cuarto de millón de seguidores),
para dar a coñecer publicamente as identidades dos manifestantes radicais que

Chío compartido pola conta @YesYoureRacist coa
intención de realizar unha campaña de doxing contra
os haters que participaron na protesta de Charlottesville. Chío orixinal: https://twitter.com/YesYoureRacist/status/896411734617075712

participaron nos disturbios, empregando
fotografías que foran tomadas e publicadas polos medios de comunicación.
Non obstante, esta práctica de compartir
datos persoais (que como tal non debe-

Campañas de presión a
anunciantes

rían, en principio, ser difundidos publicamente sen o consentimento da persoa),

Outra forma de responder ás mensaxes de

que se coñece en inglés como “doxing”,

odio que atopamos nas redes é premer ás

pode ter graves repercusións na vida das

empresas que se anuncian na rede social

persoas cuxas identidades son divulga-

ou medio de comunicación en liña. Algúns

das. Por tanto, esta estratexia pode ser

exemplos deste tipo de iniciativas:
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●● ●A campaña lanzada en Gran Bretaña

●● ●A campaña Sleeping Giants (Xigantes dur-

e Estados Unidos por WAM! (Women,

midos) tamén tivo moito éxito. Iniciouse

Action and Media Group) e Proxecto

nos Estados Unidos e loita contra o odio

EverydaySexism, para informar de contido

e a intolerancia en Internet, centrándose

abusivo ás mulleres en varias páxinas de

nas empresas anunciantes. Actualmen-

Facebook. Como resultado desta cam-

te, xa temos esta mesma campaña en

paña, 15 grandes empresas retiraron a

España.

súa publicidade de Facebook. Ademais,
Facebook comprometeuse publicamente a revisar os seus termos de servizo e
os seus mecanismos de moderación e
revisión de contido.

●● ●En España, a campaña que lanzou unha
tuiteira contra o medio Mediterráneo
Digital pola publicación dun artigo titulado “Por que as feministas son máis feas
que as mulleres normais?”. Despois dunha
campaña a través das redes, esta tuiteira
conseguiu que catro firmas retirasen a
publicidade do sitio web.

Exemplo de acción realizada pola campaña @slpng_
giants_es. Chío orixinal: https://twitter.com/slpng_
giants_es/status/857116256842940417
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importante, en todo caso, é incluír a
maior cantidade de información posible:
capturas, datas, canles, etc. Ademais, a

Outra forma de denunciar a haters e/ou

maioría de plataformas como Facebook,

trolls, cando se identifica un caso de dis-

Twitter e YouTube (que tamén permite

curso ou discurso de odio, é informar nas

enviar informes completos), teñen guías

propias redes sociais ou medios dixitais.

de informe, de xeito que calquera persoa usuaria destas redes poida informar

●● Redes sociais: Calquera persoa usuaria
destas plataformas pode facelo. O máis

con éxito dun contido, perfil e/ou conta
que consideren ofensivo.
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●● ●Medios de comunicación en liña:

via, posterior ou incluso automode-

Aínda que os medios dixitais normal-

ración), informar de contido discrimi-

mente teñen unha política sobre a xes-

natorio non sempre é fácil ou permite

tión dos comentarios que se fan nas

un seguimento: cada medio ten o seu

súas noticias en liña (moderación pre-

propio sistema.

Sistema de moderación de comentarios
da versión dixital do xornal El Mundo.
Fonte orixinal: https://www.elmundo.
es/internacional/2019/07/11/5d261713fc6c8350538b4576.html

Sistema de moderación de comentarios
eldiario.es. Fonte orixinal: https://www.
eldiario.es/desalambre/primer-trabajo-dijeron-entrar-llevar_0_914459007.html
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Ademais, se queres verificar ou refutar
contido discriminatorio que che chegou
a través dunha cadea de WhatsApp ou
a través das túas redes sociais, pero non
tes recursos para facelo, podes contar cos
profesionais da verificación. Verificarán e
negarán ou corroborarán o contido a través das súas propias redes. En España, un
referente na identificación e denuncia de
bulos é Maldita.es.

foi mobilizar á mocidade europea, creando
un movemento social contra o discurso de
odio en Internet (No Hate Speech Movement).
Máis que defender a simple represión deste
discurso, esta campaña adoptou un cadro
de dereitos humanos e, polo tanto, tamén
recoñeceu o dereito á libre expresión, apostando por promover o desenvolvemento da
autorregulación por parte dos usuarios.

Verificación de bulos
discriminatorios en redes e
sistemas de mensaxería
Decote chegan erros e falsidades ás nosas
redes sociais ou ao noso WhatsApp. Por
iso, é importante verificar a fonte antes de
compartir unha mensaxe.
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Denuncia do
discurso de odio ante
as autoridades
Se cremos que estamos ante unha expre-

Ademais, en caso de dúbida sobre se un

sión dun discurso de odio punible, que

discurso de odio pode constituír ou non

inclúe as formas máis graves de discurso

un delito, podemos chamar á Garda Civil

de odio, podemos denuncialo ante as auto-

(900 100 062) ou á Policía Nacional (900

ridades. Pero antes de denunciar, debemos

100 091).

recordar que non todas as expresións que
chocan ou ofenden son constitutivas de

Finalmente, debemos ter en conta que,

delito. A vía xudicial debería reservarse só

se queremos denunciar unha mensaxe de

para as formas máis graves de discurso de

odio difundida a través das redes sociais,

odio, tal e como se detalla no Capítulo II

non debemos denunciala ao mesmo

desta guía.

tempo nas propias redes, xa que poderían eliminalo e dificultar a investigación.

Podemos informar nun dos casos seguin-

Tamén é conveniente facer unha captura

tes, acompañando sempre a denuncia

de pantalla da mensaxe para acompañar

dunha captura de pantalla das mensaxes:

a denuncia.

Corpo de delitos telemáticos da
Garda Civil.
●Fiscalía especializada en delitos de
odio e discriminación (presente nas
catro provincias galegas).
Brigada de Investigación Tecnolóxica. da Policía Nacional.
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V Recursos e actores clave
Actualmente existen moitos recursos para adestrarse, afondar e traballar en rede. Algúns
destes recursos son os seguintes:

Proxecto cibeRespect
www.ciberespect.com

Entidades implicadas na loita
contra o odio en Galicia

→Xarxa Antirumors de Barcelona
ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercul-

ONGd Ecos do Sur

tural/ca/la-xarxa-antirumors

www.ecosdosur.org

Red Vasca Antirumores

SOS Racismo Galicia

zurrumurrurikez.eus

www.sosracismogalicia.org

Federación Estatal de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales

Coordinadora Galega de ONGDs

www.felgtb.org

Fundación Secretariado Gitano
www.gitanos.org

galiciasolidaria.org
Rede Galega de Loita contra a Pobreza
eapn-galicia.com

Federación Estatal de SOS Racismo

Asociación Galega de Reporteiros
Solidarios

www.sosracismo.eu

wwww.agareso.org

Plataforma Ciudadana contra la
Islamofobia

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e

plataformaciudadanacontralaislamofobia.org

cooperacion.xunta.gal

coa Unión Europea da Xunta de Galicia

Media Against Hate
europeanjournalists.org/mediaagainsthate

Get the Trolls Out
www.getthetrollsout.org

United for Intercultural Action
www.unitedagainstracism.org

EpDLab recursos educativos
epdlab.gal
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