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SETUL DE MATERIALE DIDACTICE NR. 13 

 
EUGENE TRIVIZAS DESPRE TERMENUL „PIGS” 

 
 
Eugene Trivizas, autorul unor basme moderne și profesor de criminologie la Universitatea din 
Reading, câștigător al unui proces împotriva Coca-Cola, își exprimă și își probează cu argumente 
științifice opiniile despre utilizarea termenului PIGS – acronim care face trimitere la cele patru state 
membre de la periferia Uniunii Europene afectate de criza financiară (Portugalia, Italia, Grecia și 
Spania), dar care înseamnă în același timp „porci” – dar și despre recurgerea sistematică la 
stereotipuri negative pentru a descrie popoarele. Profesorul Trivizas scrie: 

 
Descrierea grecilor ca șarlatani, trădători etc. nu este decât un alt caz din categoria fenomenelor 
sociale care constau în invocarea unor stereotipuri naționale negative în perioade de criză. Nu sunt 
judecate și criticate deciziile sau acțiunile unor indivizi, ci este stigmatizat un întreg popor. Cel mai 
periculos stereotip este cel care pune sub semnul întrebării apartenența la specia umană a unei rase 
sau a unui grup etnic anume. 

 
Acronimul PIGS utilizat de investitorii și de comentatorii occidentali și anglo-saxoni ca abreviere 
pentru popoarele din sudul Europei și economiile lor nu reprezintă doar o insultă de prost-gust. Este 
o versiune modernă a fenomenului istoric constând în a pune la îndoială umanitatea unor semeni, 
proces prin care membrii unui grup etnic îi coboară pe membrii unui alt grup etnic la nivelul 
animalelor, semnalând astfel indirect că ei merită să fie tratați astfel. 

 
Chiar dacă unele ziare, ca de pildă „Financial Times”, și unele bănci, ca Barclays, au reacționat la 
plângeri precum cea a ministrului portughez de finanțe și au interzis termenul „PIGS”, există 
pericolul ca utilizarea lui să devină curentă. Cei care continuă să îl folosească nu înțeleg gravitatea 
situației. Ei uită că expresii peiorative similare au fost utilizate sistematic în trecut pentru a 
desensibiliza opinia publică, pentru a elimina orice scrupule, pentru a amorți empatia și a pregăti 
calea pentru persecuții, masacre și chiar genocide. 

 
Genocidul din Rwanda, de exemplu, a fost precedat de o campanie guvernamentală concertată de 
„brutalizare” verbală a victimelor, iar, în timpul celui de Al Doilea Război Mondial, propaganda 
japoneză a folosit aceeași metodă împotriva americanilor. Cazul extrem, desigur, este cel al celui de 
Al Treilea Reich. Unul dintre preparatele chimice folosite pentru exterminarea evreilor din lagărele 
de concentrare a fost pesticidul Zyklon B. Însă cu mult înainte ca deținuții să fie uciși cu pesticide, 
mașina de propagandă nazistă îi dezumanizase deja. 

 
Expresii ca „șobolani” și „paraziți” erau folosite în mod sistematic pentru a-i descrie pe evrei. Și, 
evident, dacă nu-ți mai vezi inamicii ca pe niște ființe umane, ci ca pe niște animale sau paraziți, nu ai 
prea multe scrupule când vine vorba să-i omori pentru a le refolosi apoi părul sau grăsimea. Violența 
verbală care „brutalizează” este adeseori primul pas înspre violența reală, și nu doar pe scena 
internațională. 
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În cadrul cercetărilor mele privind crimele comise de mafia, am făcut distincția între două categorii 
de expresii jignitoare – cele care neagă masculinitatea adversarului și cele care îi neagă umanitatea – 
și am constatat că cele din prima categorie pregătesc calea pentru violența rituală, iar cele din a 
doua categorie pentru violența efectivă (1). Consecințele tragice ale „brutalizării” verbale sunt 
motivul pentru care antropologii Montagu și Matson consideră că procesul dezumanizării semenilor 
constituie „cel de-al cincilea călăreț al Apocalipsei”. Ar însemna, desigur, să mergem prea departe 
dacă am pretinde că cei care utilizează termenul „PIGS” pregătesc terenul pentru „măcelărirea” 
economică a „porcilor” risipitori din Sud. 
 
 
Este însă surprinzător că persoanele civilizate ajung la punctul în care utilizează expresii 
defăimătoare care au cauzat atâta suferință în trecut. Când nu-i mai tratăm pe ceilalți ca indivizi, ci 
ca persoane ce incarnează un stereotip, când considerăm că un grup etnic reprezintă tot ce e onest 
și etic, în vreme ce grupul său oponent reprezintă tot ce e fraudulos și imoral, deschidem ușa larg și 
lăsăm să intre tot soiul de atitudini barbare. Locuitorii din sudul continentului nu sunt „porci”, tot așa 
cum grecii nu sunt escroci înnăscuți și nici nemții predispuși să comită genocide. 

 
Binele și răul coexistă în fiecare dintre noi, iar cel din urmă poate fi declanșat cu ușurință prin 
interacțiuni sociale verbale. Să sperăm că „cel de-al cincilea călăreț al Apocalipsei” se va împiedica de 
stâncile rațiunii și ale umanității care ne caracterizează pe toți, înainte de a lansa un nou atac ucigaș. 
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