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Conferència	Principal	
	

Laurie	Penny,	periodista,	bloguera,	assagista	i	activista	feminista.	

La	intervenció	de	Laurie	Penny	es	va	centrar	en	la	qüestió	de	l'assetjament	i	del	discurs	d'odi	a	
internet	 des	 del	 punt	 de	 vista	 del	 seu	 impacte	 en	 les	 víctimes	 i	 de	 la	 necessitat	 de	 generar	
noves	normes	socials	que	civilitzin	la	xarxa.	Per	a	ella,	internet	es	configura	com	un	nou	espai	
filosòfic	 sense	 regles,	 en	 el	 que	 és	 necessari	 definir	 què	 significa	 la	 llibertat	 d'expressió	 i	
actualitzar	les	normes	existents,	ja	que	aquestes	no	estan	adaptades	a	l'era	digital.	

En	la	 introducció,	Laurie	Penny	es	va	presentar	com	una	persona	que	ha	estat	objecte	d'odi	 i	
assetjament	 a	 internet.	 Des	 de	 la	 seva	 experiència,	 va	 denunciar	 un	 agreujament	 d'aquest	
problema	en	els	últims	anys,	que	ha	passat	de	comentaris	aïllats	fins	a	arribar-se	a	convertir-se	
en	 un	 autèntic	 allau	 en	 l'actualitat.	 Per	 exemplificar	 aquesta	 “allau	 d'odi”,	 va	 esmentar	
exemples	 com	 el	 denominat	 Gamergate,	 que	 va	 desembocar	 en	 una	 sèrie	 d'atacs	 virals	
destinats	principalment	a	dones	que	pretenien	canviar	 la	cultura	dels	videojocs.	Basant-se	en		
la	 seva	pròpia	experiència,	 Laurie	Penny	va	esmentar	 la	 gravetat	d'aquests	 atacs,	que	 sovint	
van	més	 enllà	 dels	 insults	 i	 arriben	 a	 posar	 a	 persones	 específiques	 en	 el	 punt	 de	mira,	 per	
exemple	 a	 través	 de	 la	 publicació	 d'adreces	 personals,	 d'amenaces	 directes	 a	 persones	 i	 les	
seves	famílies	i	de	tècniques	com	el	swatting.	

Després	d'aquesta	presentació,	la	intervenció	
de	 Penny	 es	 va	 centrar	 en	 tres	 idees:	 en	
primer	 lloc,	 que	 l'odi	 i	 l'assetjament	 a	
internet	 tenen	 conseqüències	 reals.	 Així	
doncs,	desafia	la	visió	que	les	esferes	online	i	
offline	 són	 mons	 separats,	 subratllant	
l'impacte	de	l'odi	al	món	offline,	en	particular	
l'impacte	 acumulatiu	 que	 pot	 tenir	 en	 les	
persones.	

En	 segon	 lloc,	 que	 l'assetjament	 i	 l'odi	 en	
internet	 tenen	 serioses	 implicacions	
relacionades	 amb	 la	 llibertat	 d'expressió.	 En	
elaborar	 aquesta	 qüestió,	 Penny	 va	 donar	 la	
volta	 al	 debat	 sobre	 la	 llibertat	 d'expressió	
per	posar	el	 focus	no	 tant	en	els	generadors	
d'odi	 sinó	 en	 les	 seves	 víctimes,	 posant	 de	
manifest	 que	 l'odi	 i	 l'assetjament	 són	 una	
estratègia	 dissenyada	 específicament	 per	 fer	
callar	 a	 dones	 i	 minories.	 Això	 es	 manifesta	
en	 un	 gran	 nombre	 de	 persones	 que	 cauen	
en	 l’autocensura	 i	no	expressen	 les	seves	

opinions	lliurement	o	que	decideixen	deixar	de	participar	o	ni	tan	sols	arriben	a	fer-ho.	

En	tercer	lloc,	que	el	debat	sobre	l'odi	i	l'assetjament	a	internet	no	és	un	debat	acadèmic,	sinó	
que	 està	 estretament	 vinculat	 amb	 l'ascens	 de	 moviments	 polítics	 d'extrema	 dreta.	 Laurie	
Penny	va	subratllar	que	molts	assetjadors	són	persones	que	pertanyen	a	aquests	moviments	



	

RELATORIA	JORNADES	#BCNvsOdi.	2	i	3	de	març	de	2017.	CCCB,	Barcelona	

Textos:	Alex	Cabo,	Ana	G.	Juanatey,	i	Laia	Tarragona		|		Fotografies:	United	Explanations		

antidemocràtics,	que	formen	part	d'una	onada	massiva	de	misogínia	i	racisme	que	alimenta	un	
discurs	 conservador	 aclaparador	 que	 constitueix	 una	 amenaça	 real	 i	 autèntica.	 Segons	 ella,	
l'actitud	 de	 passivitat	 davant	 el	 discurs	 d'odi	 en	 els	 últims	 anys	 ha	 contribuït	 a	 normalitzar	
aquest	discurs	polític	que	és	ja	dominant	en	països	com	Estats	Units.	

Durant	el	debat	van	sorgir	altres	temes	relacionats,	com	els	perills	d'una	regulació	estatal	que	
doni	poders	excessius	a	l'Estat,	els	límits	que	la	cultura	empresarial	de	les	xarxes	socials	suposa	
per	a	un	control	real	dels	fòrums	o	el	paper	que	els	hackers	poden	tenir	en	la	 lluita	contra	el	
discurs	d'odi	a	internet.	En	les	seves	respostes,	Penny	va	aprofundir	en	la	necessitat	de	generar	
infraestructures	socials	 i	 legals	que	regulin	 internet	sense	censurar-lo	 i	assegurant	 la	 llibertat	
d'expressió	de	totes	les	persones.	

	
	
	
	 	


