Recull d'exemples
Mitjà: Periodista Digital
Nombre de notícies analitzades: 15

INDICADORS DE DISCURS D'ODI
Llenguatge que fomenta el discurs de l'odi; Insults; Característiques dels agressors sense
que siguin rellevants;
Data: 16-1-2017
Titular: “La sueca que ha sido violada por 7 refugiados sirios tras encadenarla en un sótano”
Perquè: “salvajes musulmanes”, “violada y torturada por al menos siete hombres árabes
diferentes”
La notícia recull bona part de les característiques que hem vist més d'una vegada en d'altres peces del Periodista Digital: una notícia totalment escabrosa –una violació múltiple de
la qual se n’ofereixen detalls innecessaris-; amb un clar contingut racista que s’evidencia
en la repetició de la l’origen i religió dels agressors sense que això sigui imprescindible per
entendre la notícia, i a més, és sospitós que la història només apareix en digitals suecs vinculats a l’extrema dreta mentre que és impossible de localitzar en la premsa nacional convencional.
Deslegitimació d'actors que combaten el discurs d'odi o fomenten la no discriminació
Data: 12/1/2017
Titular: “El matrimonio progre acoge al refugiado y este viola y embaraza en casa ¡a una
niña de 12 años”
Per què: Ús d'expressions “El matrimonio progre” o “la buena fe de una pareja multicultural y 'globalista'” para ayudar al país italiano con la avalancha de inmigrantes” per deslegitimar l'ajut als migrants.

Ús dels videos per atraure audència; Insults; Estereotips
Data: 10/1/2017
Titular: “El indignante vídeo del chuleta musulmán que amenaza a un periodista alemán
con decapitarle”
Per què: A més de l'insult “chuleta musulmán”, la notícia busca atraure l'atenció del públic
cap al video, on es generalitza l'actitud d'un jove musulmà (i del periodista que l'interroga)
amb el conjunt de musulmans.
Ús dels videos per atraure audència; Característiques dels agressors no rellevants
Data: 16/1/2017
Titular: “[VÍDEO] El vil castigo de los 'justicieros' musulmanes a una valiente de 15 años
en Viena: ¡le parten la cara a tortas!”
Per què: S'empren exclamacions “¡le parten la cara a tortas!”, adjectius “vil”, “valiente”
per atraure l'atenció. És un video força sòrdid i els protagonistes són menors. Es destaca
que són musulmans al titular, després al text se'n diu “banda de suníes” i finalment se'ls
descriu com a: “Pertenecen en su mayoría al grupo étnico checheno del Cáucaso, y junto a
afganos y otros adolescentes musulmanes suníes de otras nacionalidades pululan por Viena en calidad de refugiados, velando en colegios y lugares públicos a modo de patrullas
para que nadie incurra en el haram, es decir, en actitudes o hechos que prohíbe la sharia,
cuyo yugo imponen navaja en mano y a puñetazo limpio.”
Els avantítols del Periodista Digital també estan fortament connotats. Aquesta notícia
compta amb aquest avantítol: “LAS PATRULLAS DE LA 'GENERACIÓN HARAM' SIEMBRAN EL TERROR EN AUSTRIA”.

