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AINEISTO 13 
 

EUGENE TRIVIZAS ILMAISUN ”PIGS” KÄYTÖSTÄ 
 
 
Eugene Trivizas on nykyajan satujen kirjoittaja ja kriminologian professori Readingin yliopistossa. 
Hän on voittanut oikeusjutun Coca-Colaa vastaan, ja hän kirjoittaa ja dokumentoi tieteellisesti 
näkemyksiään ilmaisun ”PIGS” käytöstä ja myös kielteisten stereotypioiden järjestelmällisestä 
käytöstä ihmisten kuvaamiseen. 
 
Kreikkalaisten kuvaaminen huijareiksi, pettureiksi jne. on vain yksi esimerkki turvautumisesta 
kielteisiin kansallisiin stereotypioihin, joka on sosiologiassa tunnettu ilmiö. Sen sijaan että 
arvioitaisiin ja arvosteltaisiin tiettyjen yksittäisten ihmisten päätöksiä tai toimia, leimataan koko 
kansakunta kollektiivisesti. Kaikkein vaarallisin stereotypia on joidenkin tiettyjen rotujen tai etnisten 
ryhmien ihmisyyden kyseenalaistaminen. 
 
Länsieurooppalaisten ja anglosaksisten sijoittajien ja kommentaattoreiden Etelä-Euroopan maiden 
ihmisistä ja heidän talouksistaan käyttämä lyhenne ”PIGS” ei ole ainoastaan huonoa makua osoittava 
loukkaus. Se on myös moderni versio historiasta tunnetusta ilmiöstä, josta on kyse, kun herätetään 
epäilyjä muiden ihmisten ihmisyydestä ja kun yhden etnisen ryhmän jäsenet alentavat toisen 
ryhmän jäsenet eläinten tasolle ilmaisten näin, että nämä ansaitsevat tulla kohdelluiksi eläiminä. 
 
Vaikka jotkut lehdet, kuten Financial Times, sekä jotkut pankit, kuten Barclays, ovat reagoineet 
esimerkiksi Portugalin valtiovarainministerin esittämiin valituksiin kieltämällä ilmaisun ”PIGS” 
käytön, on olemassa vaara, että ilmaisu vakiintuu käyttöön. Ilmaisua edelleen käyttävät eivät oivalla, 
kuinka vakavasta asiasta on kyse. He unohtavat, että samanlaisia halventavia ilmaisuja on käytetty 
menneisyydessä turruttamaan ihmisten mieliä ja torjumaan tunnontuskia ja myötätuntoa sekä 
tasoittamaan tietä vainoille, joukkomurhille ja jopa kansanmurhille. 
 
Esimerkiksi Ruandan kansanmurhaa edelsi yksituumainen hallituksen kampanja, jossa uhrit 
”eläimellistettiin” sanallisesti, ja samaa menettelytapaa käytettiin toisen maailmansodan aikana 
Japanin amerikkalaisia vastaan suuntaamassa propagandassa. Ääriesimerkki on tietenkin Kolmas 
valtakunta. Hyönteismyrkky Zyklon B oli yksi niistä kemikaaleista, joita käytettiin juutalaisten 
joukkomurhan toteuttamiseen keskitysleireillä. Natsipropagandassa juutalaisilta oli kuitenkin 
riistetty ihmisyys jo kauan ennen kuin vankeja tapettiin hyönteismyrkyillä. 
 
Juutalaisia kuvattiin järjestelmällisesti ”rotiksi” ja ”syöpäläisiksi”. Ja tietenkin vastustajien ihmisyyden 
kieltäminen ja heidän näkemisensä eläiminä ja loisina estää enimmät tunnontuskat silloin, kun heitä 
tapetaan ja heidän hiuksensa tai rasvansa otetaan talteen ja käytetään uudelleen. Sanallinen 
”eläimellistävä” väkivalta on usein ensimmäinen askel kohti tosiasiallista väkivaltaa, eikä ainoastaan 
kansainvälisellä tasolla. 
 
Tutkiessani väkijoukkojen suorittamia rikoksia olen jaotellut loukkaavat ilmaisut kahteen ryhmään: 
vastustajan miehisyyden kieltäviin ja vastustajan ihmisyyden kieltäviin ilmaisuihin. Olen todennut, 
että edelliset valmistavat tietä ritualistiselle ja jälkimmäiset tosiasialliselle väkivallalle (1). Sanallisen 
”eläimellistämisen” traagiset seuraukset selittävät sen, miksi antropologit Montagu ja Matson 
katsovat, että muiden ihmisten ihmisyyden kieltäminen on ”Ilmestyskirjan viides ratsastaja”. Menisi 
tietenkin liian pitkälle väittää, että ilmaisun ”PIGS” käyttäjät muokkaavat maaperää etelän 
tuhlaavaisten ”sikojen” taloudelliselle teurastukselle. 
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On kuitenkin hämmästyttävää, että sivistyneet ihmiset alkavat käyttää halventavia ilmaisuja, jotka 
ovat aiheuttaneet niin paljon kärsimystä menneisyydessä. Ovi on selkoselällään kaikenlaiselle 
barbarismille silloin, kun emme enää kohtele muita ihmisiä yksilöinä vaan stereotypioiden edustajina 
ja kun yhden etnisen ryhmän katsotaan ilmentävän kaikkea, mikä on rehellistä ja eettisesti 
arvokasta, ja vastustajan kaikkea, mikä on petollista ja moraalitonta. Eteläeurooppalaiset ovat 
”sikoja” yhtä vähän kuin kreikkalaiset ovat synnynnäisiä huijareita tai saksalaiset taipuvaisia 
kansanmurhien tekemiseen. 
 
Hyvä ja paha asuvat meissä kaikissa, ja paha on helppo sysätä liikkeelle sanallisen sosiaalisen 
vuorovaikutuksen kautta. Toivokaamme, että ”Ilmestyskirjan viides ratsastaja” kompastuu järkemme 
ja yhteisen ihmisyytemme muodostamiin kivenkoviin esteisiin ennen kuin se pääsee käynnistämään 
uutta hyökkäystä. 
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