VALORS DESVALORITZATS
Una vegada més les relacions entre Europa y els països islàmics toquen fons gràcies a la
manipulació interessada que els extremistes, tan cristians com musulmans, fan dels valors
suposadament 'sagrats' de les seves cultures.
En nom de la defensa de la llibertat d’expressió, 17 diaris danesos han reimprès les famoses
caricatures del profeta Mahoma amb un bomba per turbant que tants aldarulls, i més de 100 morts,
van provocar quan van ser publicades per primera vegada l'any 2005. La raó de la reimpressió,
segons els editors, és mostrar el seu suport al dibuixant que, se sospita, estava en el punt de mira de
tres homes detinguts fa unes setmanes a Dinamarca.
Aquest debat global contraposa valors fonamentals pels europeus i els musulmans, valors com la
llibertat d’expressió, dret bàsic per les democràcies occidentals, contra el caràcter sagrat de l'Alcorà i
el seu profeta, pilars de la societats islàmiques.
Però la manca de criteri i la manera tendenciosa i contradictòria amb la que estan actuant molts
mitjans de comunicació occidentals (que se suposa representen una ètica informativa inexistent a la
majoria d'estats musulmans on la premsa és controlada per l'estat) demostra una perillosa manca de
responsabilitat.
Publicar les caricatures de Mahoma la primera vegada al 2005 emparant-se en la llibertat d’expressió
era absolutament correcte, i s'ha de defensar amb tota fermesa. Ara bé republicar-les per recolzar a
l'autor perquè tres persones, que no han estat encara ni jutjades per veure si el que se'ls imputa és
cert, volien assassinar-lo no és més que una provocació gratuïta.
A més, sembla ser que la llibertat de paraula només funciona en una direcció. Recentment, Rowan
Williams, l'Arquebisbe de Canterbury, fent ús de la seva llibertat d’expressió va parlar durant una
conferència acadèmica de la possibilitat d’incorporar certs aspectes de la Sharia islàmica a la llei
anglesa per facilitar la convivència, tal com s'ha fet amb alguns preceptes del cristianisme. Gran error!
El discurs conciliador del bisbe ha estat atacat sense pietat per nombrosos diaris i cadenes de
televisió britànics que li demanen que és disculpi o dimiteixi per l'insult.
Contradiccions semblants també les trobem a Espanya. Tothom recordarà com un seguit de diaris i
revistes nacionals no van dubtar en publicar els dibuixos de Mahoma en suport dels col·legues
danesos i per defendre la llibertat d’expressió. Fins aquí tot bé. Però: per què no van defendre la
mateixa llibertat d’expressió reproduint la portada d'El Jueves amb la caricatura del príncep Felip i la
Letizia despullats all llit, que fins i tot va portar a la retirada de la revista dels quioscs per ordre
judicial? Tots sabem la resposta.
Casos com aquests i molt d'altres, com l'anunci del polític fonamentalista holandès Geert Wilders
d'emetre un pel·lícula contra l'islam on, sembla ser, al final destrossa un Alcorà, donen ales al radicals
islamistes i alimenten entre els fidels la teoria d'una conspiració islamòfoba occidental. Al mateix
temps, les reaccions desmesurades i violentes de les poblacions musulmanes nodreixen als
extremistes cristians que pensen que l'islam amenaça la civilització occidental i que tots els
mahometans són terroristes.
Els governs occidentals han de vetllar pel respecte dels drets, les cultures i creences de tots el
ciutadans, però no poden permetre la prostitució de la llibertat d'expressió per camuflar
comportaments ofensius, racistes o que inciten al odi, al cap i a la fi fer apologia del terrorisme o
negar l'holocaust jueu és delicte a molts països europeus. I el governs musulmans, quasi tots
dictadures, han d'aprendre que la millor arma contra la llibertat d'expressió dels altres és més llibertat
d’expressió a casa.
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