Els delictes i els discursos d'odi són presents a tot Europa. D'acord amb el Ministeri de
l'Interior, el nombre d'accions delictives motivades per l’odi i els prejudicis cap a membres
d'alguns col·lectius (immigrants, LGTBI, comunitats religioses etc.) està augmentant, tot i que
només entre el 10 i el 20% dels casos presenten denúncia.
Mentrestant, sembla que la societat roman impassible davant l'extensió d'aquestes pràctiques
i del perill que suposen per a la cohesió social. Les manifestacions verbals i visuals
carregades de menyspreu o hostilitat cap a altres persones, per algunes característiques com
el color de la pell, l'origen, la religió, la ideologia política, l'orientació sexual, la
discapacitat física o intel·lectual etc., constitueixen un element normal en les interaccions
diàries i en les relacions socials. La normalització del discurs de l'odi, les dificultats per
denunciar fets concrets i la gravetat del fenomen, faciliten la comissió i justificació d'ulteriors
actes de discriminació i violència, perpetuant un ordre social discriminatori.
En aquest context, SOS Racisme i l'IDHC organitzen aquest curs amb l'objectiu d'aclarir els
conceptes de delictes i discurs d'odi, oferint un marc conceptual i legal que permeti
identificar-los i dotar d'instruments de resposta de diferent naturalesa per tal de promoure una
major reacció d'individus i col·lectius en defensa dels drets humans de les persones
victimitzades.



Definició operativa
Com reconèixer un delicte d'odi


Definició i components
Com reconèixer el discurs d'odi
El discurs d'odi pot constituir un delicte d'odi?


Què s'amaga darrere de l’odi?
Qui genera el discurs d'odi? Com es difon?




Introducció al sistema universal de protecció dels drets humans
Mecanismes convencionals
Mecanismes extraconvencionals


El Consell d'Europa
L'Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE)
La Unió Europea





La sensibilització i l'educació
El poder i impacte de les contra-narratives


La manca de denúncies en l'àmbit de la discriminació i els delictes d'odi: causes i
conseqüències
Estratègies contra la invisibilitat dels delictes d'odi: la importància de deixar constància i
denunciar
Mecanismes específics contra el discurs d'odi

