APUNT 11
Vídeo: Detenció d’una presumpta gihadista a
Fuerteventura
Data: 12 de desembre de 2015
Mitjà: Telecinco-Informativos Fin de semana, minut 21:20;
durada 1’ 47”
Resum: Telecinco informa de la detenció d’una presumpta
gihadista a Fuerteventura fent un recorregut pel seu entorn
més proper.
A Telecinco, un vídeo amb tints d’islamofòbia de gènere
L’informatiu de cap de setmana de Telecinco del 12 de desembre va cobrir la
detenció a Fuerteventura d’una jove acusada de col·laborar amb l’autoproclamat
Estat Islàmic. La informació,que se centra en un primer moment en l’arrest de la
dona i que ningú sospités de la seva conducta, adopta implícitament un to
islamofòbic de gènere perquè vincula l’extremisme religiós amb l’ús de l’hijab.
La relació s’estableix a través de les declaracions d’una companya d’institut:
“Parecía una chica normal. La cosa es que después empezó a cambiar, se puso el
velo y se apartaba un poco más de la gente”.
L’associació del vel amb el fonamentalisme, sense matisar i sense explicació
suplementària, genera la sospita sobre el conjunt de les dones musulmanes que
usen vel.
Després de l’insert de la noia de l’institut, la peça es mou en una doble vessant. És
políticament correcta perquè recull declaracions de persones musulmanes que
condemnen la violència, però immediatament revifa l’estigma sobre tot el col·lectiu
perquè il·lustra amb imatges de persones musulmanes al carrer i en mesquites la
veu del redactor quan afirma que la policia investiga“si puede haber más casos
similares en la isla”.
Tot sovint, tal com expliquen Laura Mijares y Ángeles Ramírez al seu article
“Mujeres, pañuelo e islamofobia en España: Un estado de la cuestión”, el mocador
o hijab amb el qual algunes dones musulmanes cobreixen el seu cap es converteix
en un leitmotiv de la “islamofòbia de gènere”.
Llavors, l’hijab, que ja per una part de la població no musulmana és considerat com
un símbol de submissió i subordinació de les dones, aquí en associar-se al
gihadisme passa a ser a un símbol de la violència contra la societat.
“Des d'aquesta perspectiva, la idea més generalitzada és que el mocador es porta
perquè els pares obliguen a les filles o perquè les filles són militants islamistes. En
el primer cas són submises, i en el segon, gèrmens de terroristes” (Mijares i
Ramírez).
Un altre punt desafortunat de la peça rau en l’excés d’informació sobre la identitat
de la detinguda sense tenir en compte la presumpció d’innocència: es diu el nom,
apareixen imatges del seu ’institut i del cartell de la residència on vivia entre
setmana i del nom del seu carrer, així com del balcó del domicili familiar.
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Imatges del plató. Parla
presentadora.

(Presentadora)
Esta de Ceuta es la cuarta detención de
presuntos yihadistas esta semana aquí, en
España. El martes las fuerzas de seguridad
arrestaban en Fuerteventura a una chica muy
joven, de apenas 19 años, que todavía iba al
instituto pero que ya había jurado lealtad a
Estado Islámico y que llevaba mucho tiempo
captando y adoctrinando a simpatizantes.

Imatges de la detinguda amb
uns policies en una pista
d’aeroport / Imatges de l’institut,
del cartell de la residència i del
nom del seu carrer/ Rètol 1:
Informa Miguel Ángel Guerra

(Veu en off del redactor)
Pudo haber estado durante al menos dos años
desarrollando actividades de apología, captación
y adoctrinamiento para el DAESH, pero ni en su
instituto, ni en la residencia donde vivía entre
semana, ni en su barrio sospechaban de ella.

Insert d’una veïna sense
identificar

Una chica… Lo que yo oigo en la televisión me ha
sorprendido. ¿Me entiendes? Una chica de
confianza.

Imatge de tres joves / Imatge
d’una cafeteria amb estudiants.

(Veu en off del redactor)
Sus compañeros sí habían notado un cambio en
la personalidad de Sukaima.

Insert d’una de les companyes
d’institut.

Sí, porque parecía una chica normal. La cosa es
que después empezó a cambiar, se puso el velo
y se apartaba un poco más de la gente.

Imatges del carrer per on passen
dones musulmanes / Imatge
d’homes pregant en una
mesquita / Imatge d’un furgó
policial / Imatges del carrer amb
persones musulmanes passant

(Veu en off del redactor)
En Fuerteventura residen más de 6.000
musulmanes, se reúnen en mezquitas como esta.
La policía investiga si puede haber más casos
similares en la isla. Una comunidad que define
este tipo de actitudes como inconscientes…

Insert d’un veí sense identificar.

(Declaració del veí)
Ese es el problema. Es solo una niña. No sabe
nada.

Imatge d’una dona musulmana
passejant un cotxet.

(Veu en off del redactor)
…y que rechaza la violencia.

Imatge de Madiop Fall Niang/
Rètol 1: Representante
comunidad musulmana

Es detestable, deplorable, condenable.

Imatges de Naima

(Veu en off del redactor)
Naima es amiga de la familia. Se dirige a
visitarles. Ella también es musulmana y lleva,
como ellos, muchos años en Fuerteventura. Aún

Pla d’un balcó.

no sabe qué le ha podido ocurrir a la hija de
Hsas.

Insert de Naima

Yo debo muchas cosas a España y más a
Canarias. Los canarios son mis primos, la
verdad. Me duele mucho lo que le pasó a esta
niña, no me gusta. No sé que le pasó. Me duele,
la verdad, me duele.

Més imatges del balcó / Imatges
de la detinguda a la sortida del
seu domicili amb la policia

(Veu en off del redactor)
Una casa, esta del segundo piso, que abandonó
el pasado miércoles detenida por la policía
nacional.

