Islamofòbia: Una discriminació inacceptable
Ideologia d'hostilitat contra els musulmans o l'islam.
La islamofòbia consisteix en un prejudici negatiu categòric contra els musulmans, contra l'islam globalment o contra
una part de la fe musulmana. És una forma d'intolerància religiosa que va des d'una senzilla actitud mental o
emocional fins a l'aplicació d'estereotips i la discriminació, que en ocasions arriba a expressar‐se fins i tot a través de
l'assetjament i la violència verbal i física. Els seus crítics argumenten que el concepte és usat de forma impròpia per a
desprestigiar o silenciar la crítica legítima a l'islam, principalment en relació amb les llibertats civils i els drets humans,
i que es confon aquesta crítica a l'islam amb la discriminació als musulmans, amb la qual cosa se silencia tota crítica
adreçada a la seva religió. La islamofòbia és alimentada pel prejudici que l'islam és monolític, refractari als canvis,
inferior a la cultura occidental, sexista, violent i propens al xoc de civilitzacions. Hom condemna l'islam en el seu
conjunt com extremista, nega l'existència d'una majoria moderada i considera l'islam com un problema global que
amenaça la seguretat i la convivència en pau. A Europa s'acostuma a instrumentalitzar políticament per part de
l'extrema dreta.
Diccionari de religions.(AUDIR)
El gaudi dels drets i les llibertats reconeguts en el present Conveni ha de ser assegurat sense cap distinció,
especialment per raons de sexe, raça, color, llengua, religió, opinions polítiques o altres, origen nacional o
social, pertinença a una minoria nacional, fortuna, naixença o qualsevol altra situació”.
Conveni Europeu de Drets Humans (1950). Art. 14
Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça,
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
Constitució Espanyola. Art. 14
Els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, la
nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual, i també han de promoure
l’eradicació del racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia i de qualsevol altra expressió que
atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.
Estatut d’Autonomia de Catalunya 2006. Art.40.8
Les creences religioses no constitueixen un motiu de desigualtat o discriminació davant la llei. No es poden
al∙legar motius religiosos per impedir a ningú l’exercici de qualsevol treball o activitat o el desenvolupament
de càrrecs o funcions públiques.
Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa. Art. 1.2
1. Seran castigats amb una pena de presó d’un a quatre anys i multa de sis a dotze mesos:
a) Els qui públicament fomentin, promoguin o incitin directa o indirectament a l’odi, hostilitat, discriminació o
violència contra un grup, una part del mateix o contra una persona determinada per raó de la seva pertinença
a aquell, per motius racistes, antisemites o d’altres referents a la ideologia, religió o creences, situació
familiar, pertinença dels seus membres a una ètnia, raça o nació, el seu origen nacional, el seu sexe,
orientació o identitat sexual, per raons de gènere, malaltia o discapacitat
Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Art. 510, 1.a.
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