RESOURCE 13
EUGENE TRIVIZAS OM BEGREBET "PIGS"

Eugene Trivizas, forfatter til moderne eventyr og professor i kriminologi ved universitet i Reading,
som vandt en retssag mod Coca-Cola, beskriver og underbygger på akademisk vis sit syn på brugen
af begrebet PIGS, men også den systematiske brug af negative stereotyper til at beskrive folk.
Eugene Trivizas skriver:

Beskrivelsen af grækere som svindlere, forrædere osv. er blot endnu et eksempel på det sociologiske
fænomen med at fremmane nationale stereotyper i krisetider. I stedet for at dømme og kritisere
bestemte personers beslutninger eller handlinger stigmatiseres et helt folk kollektivt. Den farligste
stereotype forestilling er, når der stilles spørgsmålstegn ved, om bestemte racer eller etniske
grupper overhovedet er mennesker.
Akronymet "PIGS", der bruges af vesteuropæere og engelsktalende investorer og kommentatorer
som en forkortelse for folkene i Sydeuropa og deres økonomier, er ikke blot en fornærmelse og
dårlig smag. Det er en moderne udgave af det historiske fænomen med at rejse tvivl om
medmenneskers menneskelighed, en proces, hvor medlemmer af en etnisk gruppe degraderer
medlemmer af en anden gruppe til et dyrisk niveau, og dermed indirekte signalerer, at de fortjener
at blive behandlet derefter.
Selv om nogle aviser, f.eks. Financial Times, og banker, f.eks. Barclays, har reageret på klager, som
bl.a. er blevet fremsat af den portugisiske finansminister, ved at forbyde brugen af begrebet "PIGS",
så er der en fare for, at udtrykket vil vinde hævd. Dem, som stadig bruger dette udtryk, indser ikke,
hvor alvorligt det er. De glemmer, at lignende nedværdigende udtryk i fortiden systematisk blev
brugt til at gøre offentligheden ufølsom, til at lukke for enhver eftertanke, til at forhindre empati og
bane vejen for forfølgelse, massakrer og endda folkedrab.
Forud for folkedrabet i Rwanda var der f.eks. en omfattende regeringskampagne med verbal
brutalisering af ofrene, og under Anden Verdenskrig blev samme metode brugt i japansk propaganda
mod amerikanerne. Det mest ekstreme tilfælde er selvfølgelig Det Tredje Rige. Et af de kemiske
præparater, der blev brugt til at gennemføre folkedrabet på jøder i koncentrationslejre, var pesticid
Zyklon B. Længe før fangerne blev dræbt med pesticider, havde den nazistiske propagandamaskine
imidlertid gjort dem umenneskelige.
Udtryk som "rotter" og "skadedyr" blev systematisk brugt til at beskrive jøderne. Og når du ikke
betragter dine modstandere som mennesker, men som bæster eller parasitter, så har du naturligvis
ikke så mange betænkeligheder ved at dræbe dem for at genbruge deres hår eller fedt. Verbal
"brutaliserende" vold er ofte det første skridt på vejen mod virkelig vold og ikke kun på den
internationale scene.
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I min forskning om bandekriminalitet skelner jeg mellem to kategorier af stødende udtryk: Dem, som
fornægter modstanderens maskulinitet, og dem, som fornægter hans menneskelighed. Jeg fandt ud
af, at den første baner vejen for rituel vold og den anden for virkelig vold (1). På grund af de tragiske
følger af verbal "brutalisering" beskriver antropologerne Montagu og Matson processen med
umenneskeliggørelse af medmennesker som "Apokalypsens femte rytter". Det ville selvfølgelig være
at gå for vidt at påstå, at dem, der anvender udtrykket "PIGS", gør klar til en økonomisk nedslagtning
af sydens ødsle "svin".

Men det er overraskende, at civiliserede mennesker kan nå til et punkt, hvor de bruger nedsættende
udtryk, der har forårsaget så megen lidelse i fortiden. Når vi ikke længere behandler andre som
individer, men som repræsentanter for stereotyper, når en etnisk gruppe anses for at udgøre alt,
hvad der er hæderligt og etisk, og modstanderen alt, hvad der er bedragerisk og amoralsk, så åbnes
døren på vid gab for alle mulige former for barbari. Sydlændinge er ikke "svin", lige så lidt som
grækere er genetisk bestemte til at blive svindlere og tyskere tilbøjelige til at begå folkedrab.
Godt og ondt eksisterer i os alle, og det sidste kan let blive udløst gennem verbale sociale
påvirkninger. Lad os håbe, at "Apokalypsens femte rytter" vil snuble på fornuftens og vor fælles
menneskeligheds klippegrund, før han kan nå at indlede en ny nedslagtning.
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