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13. SEGÉDANYAG 

 
EVGENIOSZ TRIVIZAZ A „PIGS” KIFEJEZÉSRŐL 

 
 
Evgeniosz Trivizaz, modern tündérmesék szerzője és a University of Reading kriminológiai 
professzora, aki pert nyert a Coca-Cola ellen, tudományos igénnyel leírja és dokumentálja 
gondolatait a PIGS kifejezés használatáról, valamint a különböző népek jellemzésekor rendszeresen 
alkalmazott negatív sztereotípiákról. Trivizaz professzor az alábbiakat írja: 

 
 
Amikor a görögöket csalóknak, árulóknak stb. festik le, semmi másról nincs szó, mint arról a 
szociológiai jelenségről, hogy válságok idején előveszik a negatív nemzeti sztereotípiákat. Ahelyett, 
hogy az egyének döntéseit és cselekvéseit ítélnék meg és bírálnák, egy egész népet kollektíven 
megbélyegeznek. A legveszélyesebb sztereotípia azt is megkérdőjelezi, hogy bizonyos fajok vagy 
etnikai csoportok emberi lények-e. 

 
A PIGS mozaikszó – amelyet a nyugat-európai és angolszász befektetők és kommentátorok 
használnak a dél-európai népek és gazdaságaik rövidített jelölésére – nem csak rossz ízlésre valló 
sértés. Annak a történelmi jelenségnek a modern változata, amikor kétségbe vonjuk embertársaink 
emberi mivoltát, az a folyamat, amellyel egy etnikai csoport tagjai az állatok szintjére degradálják egy 
másik csoport tagjait, és ezzel közvetve arra utalnak, hogy megérdemlik, hogy ekként is bánjanak 
velük. 

 
Bár néhány napilap, például a „Financial Times” és néhány bank, köztük a Barlays reagáltak a 
panaszokra, például a portugál pénzügyminiszter kifogására, és betiltották a PIGS kifejezés 
használatát, félő, hogy a kifejezés széles körben elfogadottá válik. Azok, akik továbbra is használják, 
nem értik meg, mennyire komoly problémáról van szó. Elfeledkeznek arról, hogy a múltban 
hasonlóan becsmérlő kifejezéseket használtak a nyilvánosság érzékenységének megszüntetésére, a 
lelkiismeret furdalás elfojtására, az empátia kiiktatására, és hogy utat nyissanak az üldözés, az 
öldöklés, sőt a népirtás előtt. 

 
A ruandai népirtást például az áldozatokat verbálisan lealjasító összehangolt kormányzati kampány 
előzte meg, és a II. világháború alatt a japán propaganda ugyanezzel a módszerrel élt az 
amerikaiakkal szemben. A legszélsőségesebb példát a Harmadik Birodalom kínálja. A Zyklon B 
rovarirtó szer volt a koncentrációs táborokban a zsidók kiirtásához használt egyik vegyi anyag. 
Azonban a náci propagandagépezet jóval a fogvatartottak rovarirtó szerekkel való meggyilkolása 
előtt már megfosztotta őket emberi mivoltuktól. 

 
A zsidók jellemzésékor rendszeresen használták a „patkányok” és a „férgek” kifejezéseket. És 
természetesen amikor az ember nem emberi lénynek, hanem állatnak vagy élősködőnek látja 
ellenfelét, nem lesznek gátlásai, hogy hajuk vagy zsírjuk újrahasznosítása érdekében meggyilkolja 
őket. A lealjasító verbális erőszak gyakran az első lépés a fizikai erőszak felé és nem csak a 
nemzetközi színtéren. 
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A tömegben elkövetett bűncselekményekkel foglalkozó kutatásaimban megkülönböztettem a sértő 
kifejezések két kategóriáját: azokat, amelyek az ellenfél férfiasságát és azokat, amelyek emberi 
mivoltát tagadják; arra jutottam, hogy az előzők a rituális erőszakot készítik elő, az utóbbiak pedig a 
tényleges erőszakot (1). A verbális lealacsonyítás tragikus következményei miatt véli két 
antropológus, Montagu és Matson úgy, hogy embertársaink emberi mivoltuktól való megfosztásának 
folyamata „az Apokalipszis ötödik lovasa”. Túlzás lenne természetesen azt állítani, hogy azok, akik a 
PIGS kifejezést használják, a tékozló déli „disznók” gazdasági lemészárlásához készítik elő a terepet. 

 
Mégis meglepő, hogy civilizált emberek odáig jutnak, hogy a múltban oly sok szenvedést okozó 
becsmérlő kifejezéseket használnak. Amikor nem individuumként hanem sztereotípiák 
képviselőjeként kezeljük a másikat, amikor az egyik etnikai csoportra úgy tekintünk, mint mindennek 
a megtestesítőjére, ami becsületes és erkölcsös, a másik csoportot pedig csalónak és erkölcstelennek 
ítéljük, akkor tágra nyitjuk az ajtót mindenfajta  barbárság előtt. A déliek ugyanannyira nem 
„disznók”, amennyire a görögök sem született csalók, vagy ahogy a németek sem hajlamosak a 
népirtásra. 

 
Mindannyiunkban ott van a jó és a rossz, és a verbális társas interakció könnyen beindíthatja az 
utóbbit.  Reméljük, hogy „az Apokalipszis ötödik lovasa” elbotlik a józan ész és közös emberségünk 
szikláin, még mielőtt új támadásra indul. 
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