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Taula	 3.	 Xarxes	 socials	 i	 discurs	 de	 l’odi:	 perspectives	 en	 vista	 de	
l’experiència	de	les	víctimes	

	
Moderador:	Sergi	Picazo,	cap	de	redacció	i	soci	fundador	d’El	Crític	

Ponents:	 Kira	 O’Connor,	 responsable	 de	 polítiques	 públiques	 de	 Twitter;	 Fatiha	 El	 Mouali,	
portaveu	 de	 la	 plataforma	 Unitat	 contra	 el	 Feixisme	 i	 el	 Racisme	 de	 Catalunya;	 i	 Helios	
Fernández,	pensador	i	activista	gitano	

	
Kira	 O’Connor	 va	 iniciar	 la	 seva	 intervenció	
recordant	 que	no	hi	 ha	 una	 resposta	 evident	 al	
problema	 del	 discurs	 d'odi	 a	 les	 xarxes,	 i	 va	
admetre	 que	 no	 és	 fàcil	 protegir	 els	 usuaris	
sense	vulnerar	 la	 llibertat	d'expressió.	O’Connor	
va	 ressaltar	 els	 canvis	 que	 ha	 introduït	 Twitter	
en	 l'últim	 any	 i	 mig	 per	 reflectir	 l'entorn	 que	
també	està	canviant,	 i	va	fer	esment	exprés	a	la	
política	 sobre	conducta	de	 l'odi,	 la	 formació	del	
personal	de	Twitter,	 i	els	mecanismes	 introduïts	
per	 facilitar	 la	 denúncia	 per	 part	 d'usuaris.	
També	 va	 destacar	 la	 importància	 de	 treballar	
amb	 la	 societat	 civil	 i	 amb	 les	 organitzacions	
governamentals	 per	 afrontar	 el	 problema	 del	
discurs	 d'odi,	 al	 qual	 es	 va	 referir	 com	 un	
problema	social	que	ha	d'afrontar-se	des	d'un	

prisma	 social.	 Va	 assenyalar	 que	 Twitter	 té	 diversos	 programes	 per	 treballar	 amb	 experts	 en	
discurs	d'odi,	destacant	les	narratives	alternatives	i	programes	d'educació	a	l'escola.	

Fatiha	El	Mouali	va	reivindicar	la	importància	
de	no	parlar	des	del	victimisme	sinó	des	de	la	
resistència	i	la	reivindicació.	El	tema	de	l'odi	a	
les	 xarxes	 socials	 s'inscriu	 en	 un	 marc	 molt	
més	 global.	 Difícilment	 podrem	 combatre	 el	
discurs	a	 les	xarxes	sense	fixar-nos	en	la	part	
legislativa,	 en	 la	 part	 política,	 o	 en	 els	
discursos	 que	 trobem	 en	 els	 mitjans	 de	
comunicació.	

El	Mouali	també	va	posar	el	focus	en	el	silenci	
dels	 altres,	 doncs	 poques	 vegades	 veiem	
reaccions	en	contra	del	discurs	de	 l'odi.	Això	
es	fa	encara	més	evident	a	les	xarxes	socials.	
La	ponent	va	assenyalar	que	el	silenci		equival	
a	acceptació	i	legitimació.	D'altra	banda,	les	persones	que	realment	són	víctimes	del	discurs	de	
l'odi	estan	silenciades	i	han	après	a	viure	en	aquesta	situació	i	sobreviuen	amb	això.	És	el	cas,	
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en	particular,	de	les	dones	immigrades.	El	Mouali	va	mostrar	la	seva	preocupació	per	la	segona	
generació,	que	ja	ha	crescut	amb	Facebook,	Twitter,	etc.,	i	que	reben	atacs	constants.	

Helios	Fernández	va	compartir	el	seu	escepticisme	respecte	a	la	utilització	de	la	terminologia	
de	 discurs	 d'odi.	 El	 “discurs	 dels	 discursos	 d'odi”	 corre	 el	 risc	 de	 contribuir	 a	 difuminar	 un	
problema	estructural	com	és	el	racisme,	que	és	un	patró	fonamental	del	poder	modern.	El	to	

relativitzador	 de	 les	 tàctiques	 contra	 els	
discursos	 de	 l'odi	 contribueix	 (conscient	 o	
inconscientment)	 a	 la	 perpetuació	 de	 les	
jerarquies	 de	 poder	 que	 dominen	 la	 societat.	
L'odi	 a	 la	 diferència	 racialitzada,	 va	
puntualitzar	 el	 ponent,	 no	 es	 manifesta	
solament	a	través	de	grups	o	individus	que	en	
el	cas	del	discurs	de	l'odi	a	 les	xarxes	ataquen	
des	de	 l'anonimat	 i	 la	 impunitat,	sinó	que	ens	
trobem	davant	una	de	les	facetes	del	poder.	

Les	 xarxes	 socials	 amplifiquen	 els	 sentiments	
polítics	ja	existents	i	fan	explotar	la	violència	

racista.	Helios	Fernández	va	denunciar	que	 l’antigitanisme	gaudeix	actualment	d'una	salut	de	
ferro,	i	que	els	atacs,	insults,	i	burles	se	succeeixen	diàriament	amb	una	naturalitat	sorprenent,	
emparats	en	la	llibertat	d'expressió,	o	millor	dit	“llibertat	d'agressió”.	“No	hi	haurà	maneres	de	
solucionar	en	la	superfície	virtual	el	que	es	podreix	en	la	realitat”,	va	sentenciar	el	ponent.	

Durant	el	debat,	Sergi	Picazo	va	llançar	la	pregunta,	entre	d’altres,	de	què	fer	davant	el	discurs	
de	l'odi.	Per	Fatiha	El	Mouali,	la	clau	està	en	el	discurs	institucional,	que	per	exemple	estableix	
una	jerarquia	entre	països.	El	focus	es	posa	sobre	la	persona	que	emet	el	discurs	d'odi,	 i	això	
contribueix	 a	 tapar	 les	 arrels	 del	 problema.	 És	 necessari	 assenyalar	 les	 arrels	 més	 que	 la		
“tapa”.	 La	 ponent	 va	 assenyalar	 a	 més	 que	 prohibir	 no	 acaba	 amb	 el	 problema.	 Helios	
Fernández	va	remarcar	la	necessitat	d'organitzar-se	i	de	posar	al	descobert	les	condicions	que	
fan	possible	que	l'odi	se	senti	còmode,	la	qual	cosa	implica	visibilitzar	les	estructures	de	poder	
responsables	d'aquestes	condicions.	Sobre	els	rumors,	Fernández	va	assenyalar	que	no	poden	
tractar-se	solament	com	a	 tals.	Cal	deixar	de	posar	el	 focus	en	 les	comunitats	 racialitzades,	 i	
posar-lo	 en	 el	 per	 què	 es	 van	 necessitar	 crear	 aquests	 rumors,	 que	 són	 discursos	 arrelats	
políticament.	Cal	 canviar	 l'enfocament	per	deixar	de	centrar-nos	en	 la	 suposada	víctima	sinó	
que	hem	de	preguntar-nos	una	vegada	i	una	altra	per	què	es	creen	aquests	discursos	des	de	la	
identitat	dominant.	Kira	O’Connor,	per	la	seva	banda,	va	destacar	que	els	trols	estan	molt	ben	
organitzats.	 Però	 també	 moltes	 organitzacions	 civils	 estan	 organitzades	 per	 combatre	 el	
discurs	 de	 l'odi	 i	 oferir	 contranarratives.	Des	 de	 Twitter	 es	 treballa	 amb	 la	 societat	 civil.	 Per	
exemple,	 la	 plataforma	 recolza	 organitzacions	 en	 la	 construcció	 de	 narratives	 alternatives	
positives,	 i	 se'ls	 ofereixen	 maneres	 d'ampliar	 el	 seu	 missatge	 a	 la	 xarxa	 a	 través	 del	 seu	
programa	 “adds	 for	 good”	 (anuncis	 pel	 bé)	 i	 la	 possibilitat	 de	 llançar	missatges	 gratuïts	 a	 la	
plataforma.	


