
	

Taula	 1.	 Les	 prohibicions	 del	 discurs	 de	 l’odi:	 una	 amenaça	 per	 a	 la	
llibertat	d’expressió?	

	
Moderadora:	Esther	Vera,	directora	del	diari	Ara	

Ponents:	 Eric	 Heinze,	 professor	 de	 la	 Universitat	 Queen	 Mary	 de	 Londres;	 Olga	 Jubany,	
professora	 de	 la	 Universitat	 de	 Barcelona;	 i	Gavin	 Phillipson,	 professor	 de	 la	 Universitat	 de	
Durham.	

Gavin	Phillipson	va	començar	la	seva	intervenció	recordant	que	per	desenvolupar	aquest	tipus	
de	 legislació	 contra	el	discurs	de	 l'odi,	 s'ha	de	 tenir	 clar	 l'objectiu	pel	qual	 es	promulga,	 i	 va	
alertar	que	aquestes	legislacions	poden	arribar	a	ser	utilitzades	contra	les	minories	a	les	quals	
aspiraven	a	protegir,	 i	poden	ser	una	font	de	discriminació	en	protegir	a	uns	col·lectius	i	no	a	
uns	altres.	

Segons	 el	 parer	 de	 Phillipson,	 la	
legislació	 contra	 els	 discursos	 d'odi	
hauria	 de	 posar	 el	 focus	 en	 el	 discurs	
més	 perillós:	 les	 manifestacions	 que	
deshumanitzen	 a	 col·lectius,	 les	
expressions	 amenaçadores	 o	
incitadores	 de	 la	 violència,	 i	 l'afirmació	
de	 fets	 falsos	que	són	greument	nocius	
per	 a	 la	 reputació	 de	 certs	 col·lectius.	
Per	 contra,	 Phillipson	 va	 manifestar	 la	
seva	 oposició	 a	 la	 prohibició	 dels	
discursos	 contra	 religions	 en	 si	
mateixes.	 Les	 lleis	 contra	 el	 discurs	 de	
l'odi	haurien	de	protegir	a	les	persones,	
no	les	seves	creences.	

També	 es	 va	 posicionar	 contra	 la	 prohibició	 de	 declaracions	 religioses	 que	 condemnin	 per	
immorals	 certes	 pràctiques	 sexuals.	 Les	 amenaces	 “divines”	 al	 “foc	 etern”	 no	 han	 de	 ser	
considerades	per	un	estat	laic.	

Olga	 Jubany	 va	 presentar	 part	 dels	 resultats	 del	 projecte	 internacional	 de	 recerca	 PRISM,	
Preventing,	 Redressing	 and	 Inhibiting	 Hate	 Speech	 in	 New	Media,	 que	 tenia	 com	 a	 objectiu	
conèixer	 les	diferents	maneres	en	què	 la	 gent	 experimenta	el	 discurs	d'odi	 racista,	amb	una	
metodologia	antropològica.		

Jubany	va	posar	especial	èmfasi	en	les	conseqüències	del	discurs	de	l'odi,	en	el	dolor	profund	
que	 provoca,	 un	 dany	 que	 és	 constant	 i	 acumulatiu,	 i	 que,	 en	 ser	 la	 raó	 permanent	 de	 les	
agressions	(el	color	de	pell,	la	religió,	etc.),	condueix	fins	i	tot	al	desig	de	no	ser	identificats	com	
a	 vvvJubany	 també	 va	 destacar,	 entre	 les	 conclusions	 del	 projecte,	 la	 normalització	 en	 el	
patiment	del	discurs	de	 l’odi	 i	 la	sensació	d'inevitabilitat	entre	 les	víctimes,	que	tenen	com	a	
resultat	que	amb	prou	feines	es	denunciïn	els	fets,	ni	a	les	autoritats	judicials	ni	tan	sols	a	les	
operadores	de	xarxes	socials.	



	

Eric	Heinze,	per	 la	 seva	banda,	va	exposar	el	que	va	denominar	com	a	model	democràtic	de	
llibertat	d'expressió.	Per	a	Heinze,	la	llibertat	d'expressió	és	el	que	fa	democràtic	a	un	estat,	i	
no	pot	ser	regulada	com	qualsevol	altre	assumpte	estatal.	Per	això,	s'oposa	a	les	lleis	contra	el	
discurs	de	l'odi,	almenys,	en	les	democràcies	duradores,	estables	i	pròsperes.	

Això	 no	 significa	 que	 defensi	 una	 llibertat	
d'expressió	 absoluta.	 Les	 amenaces,	
l'assetjament,	 etc.	 han	 de	 ser	 criminalitzats.	 El	
que	Heinze	defensa	és	la	idea	que	ningú	pot	ser	
exclòs	del	discurs	públic	per	errònies	que	siguin	
les	 seves	 opinions.	 Tampoc	 defensa	 un	 estat	
neutral.	 Al	 contrari,	 per	 a	Heinze,	 l'estat	 ha	 de	
promoure	 campanyes	 anti-discriminació,	
educació	en	la	diversitat,	lleis	anti-discriminació,	
etc.	Però	no	hauria	de	castigar	a	ningú	pel	que	
digui.	

Al	 debat,	 introduït	 per	 Esther	 Vera,	 es	 va	
començar	 discutint	 sobre	 l'efectivitat	 de	 les	
prohibicions	 del	 discurs	 de	 l'odi.	 Per	 Gavin	
Phillipson,	l'efectivitat	d'aquest	tipus	de	normes	
és,	almenys,	dubtosa,	i	la	seva	legitimació	no	ha	
de	 buscar-se	 per	 aquesta	 via	 argumental,	 sinó	
per	la	via	de	l'argumentació	moral.	Olga	Jubany	
va	 afegir	 un	 altre	 aspecte	 problemàtic	
d'aquestes	prohibicions,	la	seva	contribució	a	la	

victimització	 dels	 col·lectius	 protegits.	 No	 obstant,	 sí	 es	 va	 mostrar	 partidària	 de	 certes	
prohibicions	 per	 evitar	 la	 legitimació	 i	 la	 impunitat	 dels	 discursos	 reiterats	 que	 segreguen	 a	
col·lectius	concrets	i	reforcen	el	dualisme	entre	el	grup	dominant	i	els	grups	minoritaris,	que	és	
absolutament	incompatible	amb	un	sistema	democràtic.	Per	a	Eric	Heinze,	la	idea	de	restringir	
la	democràcia	per	millorar	la	democràcia	manca	de	sentit.	Al	seu	parer,	les	legislacions	contra	
el	discurs	de	l'odi	poden	tenir	cabuda	en	contextos	socials	conflictius,	com	a	Índia	o	Israel,	però	
assumint	 que	 es	 tractaria	 d'una	 qüestió	 de	 seguretat,	 que	 redueix	 el	 nivell	 democràtic	 del	
sistema.	 En	 relació	 amb	 l'efectivitat	 d'aquestes	 normes,	 Heinze	 va	 posar	 l'exemple	 dels	
neonazis	 a	 Alemanya,	 per	 recordar	 que	 aquestes	 mesures	 dificulten	 la	 protecció	 de	 les	
víctimes,	perquè	els	neonazis	desenvolupen	estratègies	per	evitar	la	seva	persecució.	

	
	

	 	


