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MĀCĪBU MATERIĀLS NR. 13 

 
JEVGĒŅIJS TRIVIZAS ANALIZĒ AKRONĪMA „PIGS” LIETOJUMU 

 
 
Jevgēņijs Trivizas — rakstnieks, mūsdienu pasaku autors, un kriminoloģijas profesors Redingas 
Universitātē, kurš savulaik uzvarēja tiesas procesā pret Coca-Cola, — raksta un zinātniski dokumentē 
savus uzskatus par akronīma „PIGS” [„cūkas”] lietošanu, kā arī par sistemātisko tendenci izmantot 
negatīvus stereotipus tautu raksturošanai. Profesors Trivizas raksta: 
 
 
Tas, ka grieķi tiek raksturoti kā blēži, viltnieki u. tml.,  ir tikai viens no piemēriem socioloģiskajam 
fenomenam, ka krīzes situācijās ļaudis atgriežas pie negatīviem nacionālajiem stereotipiem. Tā vietā, 
lai vērtētu un kritizētu atsevišķu indivīdu rīcību vai lēmumus, tiek kolektīvi stigmatizēta visa tauta. 
Pats bīstamākais stereotips ir noteiktas rases vai etniskas grupas cilvēciskuma apšaubīšana. 
 
Akronīms „PIGS”, ko Rietumeiropas un anglosakšu valstu investori un komentētāji izmanto, runājot 
par Dienvideiropas tautām un to ekonomiku, nav vien par gaumes trūkumu liecinošs, aizskarošs 
apzīmējums. Tā ir mūsdienu versija vēsturē jau labi zināmajam fenomenam, proti, līdzcilvēku 
cilvēciskās dabas apšaubīšanai, šim procesam izpaužoties tādējādi, ka vienai etniskajai grupai 
piederīgie degradē citai etniskai grupai piederīgos līdz dzīvnieka līmenim, tādējādi netieši liekot 
manīt, ka pēdīgie ir pelnījuši, lai ar viņiem apietos kā ar dzīvniekiem. 
 
Neraugoties uz to, ka daži laikraksti, kā Financial Times, un bankas, kā Barclays, ir reaģējušas, 
piemēram, uz Portugāles finanšu ministra iebildumu, aizliedzot izmantot akronīmu „PIGS”, tomēr 
pastāv risks, ka šī akronīma lietošana varētu kļūt par vispārpieņemtu praksi. Tie, kuri turpina šo 
akronīmu lietot, neaptver situācijas nopietnību. Viņi neatminas to, ka līdzīgi noniecinoši izteikumi 
pagātnē tika sistemātiski izmantoti, lai padarītu sabiedrību nejutīgu, kliedētu pašus niecīgākos 
sirdsapziņas pārmetumus, izdzēstu empātijas spējas un bruģētu ceļu vajāšanai, slaktiņiem un 
genocīdiem. 
 
Piemēram, pirms Ruandas genocīda valdība īstenoja saskaņotu kampaņu, verbāli brutalizējot upurus, 
un Otrā pasaules kara laikā Japāna šādu metodi izmantoja propagandā pret amerikāņiem. 
Visekstrēmākais piemērs, protams, ir Trešais reihs. Viena no ķimikālijām, kas koncentrācijas 
nometnēs tika izmantota genocīdā pret ebrejiem, bija pesticīds Zyklon B. Bet jau ilgu laiku pirms tam, 
kad nometnēs ieslodzītie tika nogalināti, lietojot pesticīdus, nacistu propagandas mašinērija bija šos 
cilvēkus dehumanizējusi. 
 
Ebreju raksturošanai sistemātiski tika izmantoti tādi vārdi kā „žurkas” vai „parazīti”. Un, protams, ja 
savus pretiniekus uzlūkojat nevis kā cilvēciskas būtnes, bet gan kā zvērus vai kaitēkļus, vai gan jums 
radīsies sirdsapziņas pārmetumi, kad nonāvēsiet viņus, lai izmantotu viņu matus vai taukus? Vārdos 
pausta, „brutalizējoša” vardarbība bieži vien ir pirmais solis uz faktisku vardarbību, un ne tikai 
starptautiskā mērogā vien. 
 
Savos pētījumos par masu nemieriem savulaik tiku nošķīris divas aizskarošu izteikumu kategorijas — 
izteikumus, kas noliedz pretinieka vīrišķību, un izteikumus, kas noliedz pretinieka cilvēcisko dabu, — 
un biju nonācis pie secinājuma, ka pirmajā gadījumā tie paver ceļu rituālai vardarbībai, savukārt 
otrajā — faktiskai vardarbībai (1). Vārdiski brutālas izturēšanās traģiskās sekas ir iemesls tam, kāpēc 
antropologi Ešlijs Montagjū un Floids Matsons uzskata, ka līdzcilvēku dehumanizācijas process ir 
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„piektais Apokalipses jātnieks”. Protams, būtu pārspīlēti apgalvot, ka akronīma „PIGS” lietotāji 
nolīdzina ceļu dienvidu izšķērdīgo „cūku” ekonomiskam slaktiņam. 
 
Tomēr ir pārsteidzoši, ka civilizēti cilvēki var nonākt tiktāl, ka lieto zākājošus izteikumus, neraugoties 
uz milzīgajām ciešanām, ko šādi izteikumi nesuši pagātnē. Ja mēs uz citiem cilvēkiem vairs 
neraugāmies kā uz indivīdiem, bet gan tikai stereotipu piemēriem, ja attiecībā uz vienu etnisko grupu 
uzskatām, ka tā iemieso absolūtu godīgumu un ētiskumu, un visu pretējo tam, kas ir krāpniecisks un 
amorāls, tad šādi paveram ceļu visām iespējamām barbarisma izpausmēm. Dienvidu valstu 
iedzīvotāji nav „cūkas”, Grieķijas cilvēki nav blēži no dzimšanas, gluži tāpat kā vācu tauta nebija 
disponēta īstenot genocīdu. 
 
Ikvienā no mums mīt gan labais, gan ļaunais, un ļauno var itin vienkārši atmodināt verbālas sociālās 
mijiedarbības procesos. Gribētos cerēt, ka „piektais Apokalipses jātnieks” paklups uz saprāta 
akmeņiem un mūsu visu cilvēciskuma, pirms varēs doties jaunā uzbrukumā. 
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