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EVGENIOS TRIVIZAS OVER DE TERM PIGS 

 
 
Evgenios Trivizas, de man van het moderne sprookje en professor criminologie aan de universiteit 
van Reading, de man die de rechtszaak tegen Coca-Cola heeft gewonnen, schrijft in een 
wetenschappelijke bijdrage over de term PIGS, maar ook over het systematisch gebruik van 
negatieve stereotyperingen van volkeren. Professor Trivizas schrijft het volgende: 
 
 
Dat de Grieken worden uitgescholden voor bedriegers, verraders en wat al niet meer, is nog maar 
eens een voorbeeld van het sociologische verschijnsel dat in tijden van crisis negatieve etnische 
stereotypes opduiken. In plaats van dat besluiten of handelingen van bepaalde personen worden 
beoordeeld en veroordeeld, wordt een volk in zijn geheel gestigmatiseerd. De stereotypering die het 
gevaarlijkst is, is die waarbij de menselijke natuur van stammen en volkeren in twijfel wordt 
getrokken. 
 
Het acroniem "PIGS", dat door West-Europese en Angelsaksische investeerders en commentatoren 
wordt gebruikt om in één woord de volkeren van Zuid-Europa en hun economieën te benoemen, 
gaat veel verder dan een goedkope belediging. Het is de moderne versie van een historisch 
verschijnsel waarbij de menselijke natuur van de medemens in twijfel wordt getrokken, van een 
proces waarin de leden van een etnische groep de leden van een andere groep verlagen tot het 
niveau van dieren, en zo indirect de boodschap geven dat ze ook als dieren moeten worden 
behandeld. 
 
Een aantal kranten, zoals de "Financial Times" en ook banken, zoals Barclays, hebben na klachten, 
onder meer van de Portugese minister van Financiën, het gebruik van dit acroniem verboden. Toch 
bestaat het risico dat deze term ingang vindt. Wie het woord PIGS blijft gebruiken beseft niet hoe 
ernstig deze praktijk is. Ze vergeten hoe dergelijke denigrerende uitspraken in het verleden 
systematisch gebruikt zijn om de publieke opinie ongevoelig te maken, om mogelijke aarzelingen de 
kop in te drukken, om emotionele identificatie tegen te gaan en zo het pad te effenen voor 
vervolgingen, slachtingen en zelfs genocide. 
 
De volkerenmoord in Rwanda bijvoorbeeld werd voorafgegaan door een door de regering 
georkestreerde campagne waarin de slachtoffers beesten werden genoemd, en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog had de Japanse propaganda diezelfde methode gebruikt tegen de Amerikanen. Het 
meest extreme voorbeeld is natuurlijk wat er in het Derde Rijk is gebeurd. Een van de middelen die 
gebruikt werden voor de genocide van de Joden in de concentratiekampen was het pesticide Zyclon 
B. Maar voordat de gevangenen met pesticiden werden 'uitgeroeid' had de nazistische 
propagandamachine hen al beroofd van hun menselijke natuur. 
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Ze werden systematisch "ratten" en "vieze luizen" genoemd. En natuurlijk, als je je tegenstanders 
niet als mensen ziet, maar als beesten of parasieten, dan voel je ook niet veel aarzelingen om hen uit 
te roeien om hun haren of hun vet te recycleren. Het verbale geweld waarmee iemand tot een beest 
wordt herleid is vaak een voorspel voor het echte geweld, en dat geldt niet alleen voor de 
internationale scène. 
 
In mijn studie over massamisdrijven had ik het onderscheid gemaakt tussen twee soorten 
beledigende uitdrukkingen, namelijk die waarmee de mannelijkheid van de tegenstander wordt 
ontkend en die waarmee zijn menselijke natuur wordt ontkend. Ik had vastgesteld dat de eerste 
soort tot ritueel en de tweede soort tot reëel geweld leidt (1). Omdat verbale bestialisering tragische 
gevolgen heeft, beschouwen de antropologen Montagu en Matson het proces om de medemens zijn 
menselijke natuur te ontzeggen als de "vijfde ruiter van de Apocalyps". Het zou natuurlijk 
overdreven zijn om te beweren dat wie de term "PIGS" gebruikt het pad effent voor de economische 
afslachting van de verdorven "varkens" van het zuiden. 
 
Maar het is opmerkelijk dat beschaafde mensen zover komen dat ze denigrerende uitdrukkingen 
gaan gebruiken en verspreiden die in het verleden zoveel kwaad hebben berokkend. Wanneer we de 
anderen niet als individuen zien maar als vertegenwoordigers van stereotypen, wanneer een volk 
meent dat het zelf het eerlijke en het morele belichaamt en de tegenstander het valse en het 
immorele, dan ligt de weg wijd open voor elke vorm van barbaarsheid. De zuiderlingen zijn geen 
"varkens", de Grieken zijn geen geboren bedriegers, de Duitsers geen volkerenmoordenaars. 
 
Iedereen heeft goed en kwaad in zich en het laatste kan gemakkelijk ontvlammen door verbale 
maatschappelijk interacties. Laten we hopen dat de "vijfde ruiter van de Apocalyps" in zijn nieuwe 
vaart wordt afgeremd door de rotsen van de logica en van onze gemeenschappelijke menselijkheid.  
 
 
1. «Crowd events in the Μetropolitan Αrea», Τhe Κingston Law Review, vol.9, Νo.3, December 1979. 
2. Αshley Μontagu, Floyd Μatson «Τhe Dehumanization of Μan», Νew Υork: ΜcGraw-Ηill, 1983  
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