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GRADIVO ŠT. 13 

 
EUGENE TRIVIZAS O IZRAZU „PIGS“ 

 
 

Eugene Trivizas je avtor sodobnih pravljic in profesor kriminologije na Univerzi v Readingu, ki je dobil 
tožbo proti Coca Coli, poleg tega pa na znanstven način zapisuje in dokumentira svoje poglede o 
uporabi izraza PIGS in sistematični uporabi negativnih stereotipov za opisovanje narodov. Profesor 
Trivizas piše: 

 
Označevanje Grkov kot goljufov, izdajalcev ipd. je le še en primer sociološkega pojava obujanja 
negativnih nacionalnih stereotipov v času krize. Namesto obsojanja in kritiziranja odločitev ali dejanj 
določenih posameznikov se skupinsko stigmatizira celoten narod. Najnevarnejši stereotip je dvom, ali 
je posamezna rasa ali etnična skupina sploh človeška. 

 
Kratica „PIGS“, ki so jo zahodnoevropski in anglosaksonski vlagatelji in komentatorji uporabljali kot 
evfemizem za narode južne Evrope in njihova gospodarstva, ni le žalitev slabega okusa. Gre za 
sodobno različico zgodovinskega pojava izražanja dvoma v človečnost soljudi, v tem procesu pa člani 
ene etnične skupine člane druge postavljajo na raven živali, s čimer posredno sporočajo, da je treba z 
njimi tudi tako ravnati. 

 
Čeprav so se nekateri časopisi, kot je Financial Times, in banke, kot je Barclays, na pritožbe, med 
drugim tudi portugalskega finančnega ministra, odzvali s prepovedjo izraza „PIGS“, pa ta izraz še 
vedno lahko preide v splošno rabo. Tisti, ki ga še naprej uporabljajo, se ne zavedajo, za kako resen 
pojav gre. Pozabljajo, da so se podobni poniževalni izrazi v preteklosti sistematično uporabljali za 
zmanjšanje občutljivosti javnosti, odpravljanje pomislekov, zmanjšanje empatije in tlakovanje poti 
preganjanju, pobojem in celo genocidu. 

 
Pred genocidom v Ruandi je tako potekala usklajena vladna kampanja besednega „poživinjenja“ 
žrtev, isto metodo pa so med drugo svetovno vojno Japonci uporabljali za Američane. Najbolj skrajen 
primer je seveda tretji rajh. Med kemičnimi pripravki za izvajanje genocida nad Judi v 
koncentracijskih taboriščih je bil pesticid Zyklon B. Še preden pa so ujetnike ubijali s pesticidi, jih je že 
veliko prej razčlovečil nacistični propagandni stroj. 

 
Za Jude so se sistematično uporabljali izrazi, kot sta „podgane“ in „golazen“. Kadar pa na svoje 
nasprotnike ne gledaš kot na ljudi, ampak kot na zveri ali zajedavce, nimaš veliko pomislekov, da bi 
jih ubil in uporabil njihove lase ali maščobo. Besedno nasilje, ki „poživinja“, je pogosto prvi korak k 
dejanskemu nasilju in to ne le na mednarodni ravni. 

 
V svojih raziskavah o kaznivih dejanjih tolp razlikujem med dvema skupinama žaljivih izrazov: izrazi, ki 
zanikajo moškost nasprotnika, in izrazi, ki zanikajo njegovo človečnost; ugotovil sem, da izrazi o 
moškosti odpirajo pot obrednemu, izrazi o človečnosti pa dejanskemu nasilju (1). Antropologa 
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Montagu in Matson na podlagi tragičnih posledic besednega „poživinjenja“ ugotavljata, da je proces 
razčlovečenja soljudi „peti jezdec apokalipse“. Seveda bi bilo pretirano trditi, da tisti, ki uporabljajo 
izraz „PIGS“, pripravljajo podlago za ekonomsko klanje potratnih „prašičev“ z juga. 
 
 
Presenetljivo je, da civilizirani ljudje pridejo tako daleč, da uporabljajo zasmehljive izraze, ki so v 
preteklosti povzročili toliko trpljenja. Kadar drugih nimamo več za posameznike, ampak za 
predstavnike stereotipov, kadar naj bi ena etnična skupina poosebljala vse, kar je pošteno in etično, 
nasprotnik pa vse, kar je goljufivo in nemoralno, to na široko odpira vrata vsem oblikam barbarstva. 
Južnjaki niso „prašiči“, kakor tudi Grki niso rojeni goljufi ali Nemci nagnjeni k izvajanju genocida. 

 
V vsakem od nas obstaja dobro in zlo, to slednje pa zlahka sprožijo besedne družbene interakcije. 
Upajmo, da se bo „peti jezdec apokalipse“ spotaknil na skalah razuma in naše skupne človečnosti, 
preden bo lahko začel nov silovit napad. 

 
 
1. «Crowd events in the Μetropolitan Αrea», Τhe Κingston Law Review, letnik 9, št. 3, december 1979. 
2. Αshley Μontagu, Floyd Μatson «Τhe Dehumanization of Μan», Νew Υork: ΜcGraw-Ηill, 1983  
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