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Data: 25/1/2017
Titular: “'Hay que elegir entre islam o libertad y yo quiero libertad'”
Perquè: La islamización de las sociedades europeas avanza –estima Gert Wilders- porque
nada le hace frente. El líder del PVV llama a levantarse a “todas las nuevas fuerzas que
protejan los valores de las naciones europeas, su identidad, su cultura judeocristiana y
su civilización”.
Aquest exemple té La Gaceta constantment dóna veu als sectors més xenòfobs i ultres del
panorama europeu, als que no només no contextualitza de forma crítica sinó que els concedeix autoritat amb expressions com «parla clar» o «s’allunya del discurs políticament correcte habitual».
És una notícia que fomenta el discurs d'odi perquè es considera que hi ha una “islamització
d’Europa” que cal frenar amb un “aixecament” per defensar una suposada identitat que es
confronta amb altres “identitats”; s'incita, a partir d'un discurs contra els musulmans, a
reaccionar.
Es deslegitimen els actors que suposadament combaten la no-discriminació:
“Los gobiernos y las élites europeas –acusa Wilders-: los partidos tradicionales, las
iglesias y los medios. Esas elites ocultan la verdad y apoyan incluso la islamización de la
sociedad.”. I finalment, es defensen les posicions islamòfobes. Sobre la condemna per unes
declaracions islamòfobes: “La sentencia ha sido tan abusiva que sólo ha servido para que
Wilders gane puntos ante la opinión pública.”

Aquesta notícia també compta amb atribucions d'accions negatives: “El islam –afirma- es
una ideología sexista que promueve la discriminación de las mujeres y los homosexuales,
y que es incompatible con el sistema europeo de libertades públicas”
Indicadors:
Deslegitimació d'actors/accions que defensen la no-discriminació; Estereotips; Esquema
ells-nosaltres
Data: 14-2-2017
Titular: “El vídeo que demuestra el fracaso del multiculturalismo en Alemania”
Perquè: «un documental de la cadena alemana ZDF que evidencia la falta de integración de los alumnos musulmanes”.
S’agafa un fragment d’un documental i s’espectacularitza destacant les frases més extremes
i que poden generar més rebuig. Després es generalitza i es converteix les expressions
d’uns individus concrets en l’opinió de «la generació de musulmans nascuts a Alemanya» i
finalment es fa la sentència: «els musulmans no s’integren».
A més, es deslegitimen les accions i els actors que al seu parer defensen la no-discriminació: “Los internautas, conscientes del fracaso del multiculturalismo que pretende imponer
la oligarquía mundial, han vuelto a difundir a través de las redes un vídeo que forma
parte de un documental de la cadena alemana ZDF que evidencia la falta de integración
de los alumnos musulmanes.”
En la notícia també es produeix una generalització sobre els estudiants, la mal anomenada
segona generació d'immigració -en realitat ja no és segona generació perquè les persones ja
han nascut a Alemanya i no porten ja la condició de migrants, que sí que van tenir els seus
pares: “Los estudiantes, de segunda generación en Alemania, justifican el atentado islamista”; el video conclou que no s'integren, una altra generalització.
L'esquema ells-nosaltres apareix també en l'expressió “la comida que les damos”.

Llenguatge que fomenta l'odi
Data: 9/1/2017
Titular: Un duro vídeo denuncia la 'realidad' de la crisis de refugiados
Per què: El video difon el discurs d'odi contra les persones refugiades
Data: 8/2/17
Titular: “Hogar Social Madrid denuncia la hipocresía de Starbucks con el islamismo”
Per què: hi ha una reproducció no crítica de la reivindicació d'Hogar Social Madrid (considera que no s'està fent prou contra l'islamisme, com reclama Hogar Social Madrid; el verb

denunciar està connotat i es posiciona contra l'Starbucks) i també hi ha una deslegitimació
d'actors que combaten la no discriminació, ja que s'assumeix la hipocresia de la companyia
sense qüestionar-la (“denuncia la hipocresía de Starbucks”). La notícia es refereix a que
Starbucks contractarà refugiats, però això no té res a veure amb l'islamisme (moviment polític): per tant, hi ha una tergiversació.

