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Llibertat d'expressió en un món global

Mai abans una caricatura havia tingut un impacte tan profund a nivell mundial. La xarxa de
xarxes ha dut a tots la notícia de les vinyetes que el diari danès Jyllands-Posten va publicar el
passat 30 de setembre, i que no han pogut ser vistes en la majoria de països on s'han aixecat
les protestes. Com era d'esperar, les manifestacions més violentes han succeït allà on està
més present la intervenció occidental (Afganistan, Líban, Síria, L'Iraq, Iran), pel que no sembla
prudent  descontextualizar-les del  sentiment  i  la  història  recent  d'aquests  països  respecte a
Occident. Les declaracions de solidaritat amb la publicació de les vinyetes, perfectament legal a
Europa,  s'han  interpretat  a  ulls  de  molts  musulmans  com un  manifest  de  supremacia,  de
defensar en públic la humiliació del seu màxim símbol religiós.
 
La ministra danesa de medi ambient, Connie Hedegaard, va afirmar que “la publicació de les
caricatures de Mahoma és el preu a pagar per la democràcia”. No obstant això, “respectar la
llibertat  d'expressió  sense  obstacles,  escrivia  sobre  això  Federico  Mayor  Zaragoza,  no  és
incompatible  amb  comprendre  i  fins  i  tot  compartir  la  indignació  que  poden  produir
determinades  formes  imprudents  de  manifestar-se”.  Després  de  mesos  de  polèmica  així
sembla veure-ho també, a la seva manera, el diari danès, que en la seva editorial afirma que
les vinyetes "indubtablement han ofès a molts musulmans, i per això demanem disculpes”. Tres
mesos tard, però, per a evitar el que avui s’anomena “la crisi de les vinyetes” i que ja ha costat
la vida a desenes de persones en enfrontaments amb la policia. 

En una època de contínua i recíproca “crisi de les imatges” d'una cultura amb l'altra, i per tant
necessitada  d'apropament,  correspon  reflexionar  sobre  la  funció  dels  mitjans  i  la  seva
conducció, tant en la seva dimensió local com globalment. Una manera de comunicar on la
llibertat  d'expressió  sense  obstacles  sigui  compatible  amb  el  respecte  per  les  diferents
sensibilitats i representacions del sagrat.
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