Vídeo: Alemania confirma que 18 de los implicados en las agresiones
eran demandantes de asilo
Data: 8 de gener de 2016
Mitjà: Antena 3 TV
Resum: La policia de Colònia aporta la dada que 18 dels 31
sospitosos identificats eren demandants d'asil. Les conseqüències
polítiques a les agressions sexuals de Colònia se centren en mesures
per deportar estrangers que hagin comès delictes.

Externalització del masclisme en la informació sobre els atacs a Colònia
La notícia difosa per Antena 3 que fa el seguiment dels incidents (robatoris i agressions sexuals)
de Colònia la nit de cap d'any, gira al voltant de la procedència dels identificats com a sospitosos.
Diu que dels 31, 18 eren sol·licitants d'asil. Afegeix que la major part d'ells provenien del Nord
d'Àfrica, Marroc i Algèria, i altres de Síria i Iraq. És a dir, el vídeo, per una part, etnifica el
masclisme i, per l'altra, l'externalitza en centrar-se en l'origen estranger dels presumptes
agressors.
La peça deriva d'una doble notícia anterior. El silenciament a Alemanya de les agressions atribuït a
un excés de 'correcció política' per evitar dir que entre els agressors hi havia persones d'origen
àrab o nord-africà. I, en segon lloc, del fet mateix que entre els acusats hi hagués immigrants,
amb especial atenció a refugiats o demandants d'asil. Un factor d'extrema actualitat arran de
l'arribada a Alemanya dels que fugen de les guerres.
Posteriorment, el factor noticiós del silenciament es difumina en la premsa espanyola i el focus de
l'agressió masclista queda concentrat en l'origen extern o ètnic dels agressors. En esmentar-la, la
procedència ètnica adquireix un rol com a causa de l'acció sexista.
A més, el vídeo es fa ressò de les declaracions de la cancellera Merkel en què anuncia l'expulsió
dels estrangers que es comprovi que han comès delictes, fet que és un pas més en l'establiment
d'una correlació entre les agressions sexuals i els estrangers. Que al seu torn, baixa la intensitat
del focus en el masclisme entre la població autòctona, tot i que apareixen dos alemanys i un nordamericà com a sospitosos.
La presentació i no qüestionament de l'expulsió addicionalment comporta la legitimació d'un
tractament diferent pels nacionals i discriminatori pels de fora.
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