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ARGITALETXEAREN OHARRA

Azken hamarkadetan zabaldu den feminismo 
postmodernotik urrun dago Soldataren patriarkatua. 
Marxismoari egindako kritika feministak liburua. Ber-
tan, joan den mendeko 70eko hamarkadan hasi eta 
gaur egun arte idatzitako testuak biltzen dira. Artikulu 
guztiek gauza bat dute komunean: erakusten dute ikus-
pegi feministak eta eztabaida marxistek eskutik joan 
behar dutela baldin eta egiazko gizarte-aldaketa bat 
lortu nahi bada. Hori da Silvia Federici-ren pentsamen-
duaren abiapuntua, eta hori da, orobat, lan honen haria.

Liburuan jasotzen diren bost testuek ibilbide ze-
hatz bat proposatzen dute, abiaburua, geralekuak eta 
azken muga dituena. Halere, irakurlea libre da bide ho-
rri jarraitzeko edo geralekuz geraleku jauzika ibiltzeko. 
Badira testu batzuk teorikoagoak direnak, badira beste 
batzuk historiari begiratzen diotenak, mugimenduez 
eta gatazkez dihardutenak, edo gaur egungo eztabai-
dak mahaiaren gainean jartzen dituztenak. Xedea, 
baina, bera da guztietan: pentsamendu feminista kon-
plexuago eta eraginkorrago baterako bidea urratzea. 

11Silvia Federici



Gainera, testu-bilduma honek zeharkako beste helburu 
bat lortzeko aukera ere ematen digu: autorea sakonago 
ulertzeko.

Izan ere, artikuluotan Federiciren hainbat aurpe-
gi aurkituko ditugu. Esate batera, Federici historialariak 
XIX. eta XX. mendeetan Ingalaterran burutu zen lege-
erreforma aztertzen du. Erreforma horrek fabriketan 
lan egiteko debekua ekarri zien emakumeei eta haurrei, 
eta gizarte-antolakuntza berriaren oinarria izango zen 
familia-eredua sustatu zuen. Beraz, aldaketa horien 
azterketa lagungarria zaigu oso gaur egun bizitzen ari 
garen zaintzaren krisiaren inguruan eztabaidatzeko eta 
amatasun-ereduari buruzko gogoeta sakon bat egiteko. 

Soldatak Etxeko Lanentzat kanpainarekin, os-
tera, Federici ekintzailea azaltzen zaigu. Alta, 1970eko 
hamarkadan abiatutako mugimendu horren ondorio 
teorikoak ezinbestekoak dira aberastasunaren banake-
tari buruz hausnartzeko edo etxean zaintza-lanak 
egitearen truke emakumeei abantailak ematen dizkien 
ogasun-sistema ulertzeko. Garai hartako etxekoan-
drearen figura eta garai hartako etxeko lanak gaur 
egunekoekin erabat konparagarriak ez badira ere, or-
duan plazaratutako kontzeptuei esker eztabaidatzen 
da orain zaintza-lanei buruz feminismoaren barruan 
eta orduan izendatutako terminoen gainean eraikitzen 
ahal dugu gaur eguneko diskurtso feministaren zati 
handi bat.

Amaitzeko, Federici teorikoenak ere badu bere 
lekua orrialdeotan. Alde batetik, Marxen obraren 
irakurketa politiko sakona egiten du, haren marko 
teorikoaren mugak azalduz eta generoaren azterke-
tarekiko –edo azterketarik ezarekiko– kritika zorrotza 
eginez. Bestetik, baina, argi esaten du ikuspegi fem-
nista antikapitalista batek ezinezkoa duela Marxen 
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lanari entzungor egitea, haren metodologiak generoaz, 
klaseaz, feminismoaz eta antikapitalismoaz hausnart-
zeko behar ditugun baliabideak eman dizkigulako.

Testu hauek guztiak bilduta, feminismoarentzat 
garrantzi handia izan duten teoriak berrirakurri nahi 
izan ditugu. Izan ere, pentsamendu feminista osatze-
ko marxismoa ezinbestekoa den bezala, nahitaezkoa 
da marxismoa bera ere ikuspegi feminista batetik 
irakurtzea. Federicik dioen bezala, badira muga batzuk 
Marxek bere jardun teoriko eta politikoaren bidez gain-
ditu ezin izan zituenak, eta gure lana da muga horiek 
gainditzea eta gure jardun teoriko eta politikoaren bi-
dez gaur egun feminismoaren inguruan ematen diren 
gatazken konponbideak bilatzea.

Iruñea
2017ko azaroa
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Mundu osoan aldaketa ekonomiko, sozial eta 
kultural baten beharra ikusten ari garen garai honetan, 
garrantzitsua da kontuan hartzea marxismoaren eta 
feminismoaren arteko harremanaren arazorik behi-
nenak. Horretarako, egin beharreko lehen urratsa da 
aztertzea zer ulertzen dugun marxismoaz eta zer femi-
nismoaz, gero bi ikuspegi horiek elkar lotzeko; izan ere, 
posible da elkar lotzea, bai eta ezinbestekoa ere, baldin 
eta gure lanaren jomuga den aldaketa lortu nahi badu-
gu. Hala, gurutzatze-prozesu horren azken emaitza bi 
kontzeptuen birdefinizioa izan behar da.

Marxismoa Karl Marx-en jatorrizko pentsa-
mendua dela ulertuta ere –eta ez bere ideietatik 
abiatuz gerora etorri diren pentsamenduak edo, adibi-
dez, SESBeko edo Txinako ideologiak–, gizartearekiko 
eta kapitalismoarekiko erakutsitako ikusmoldean ba-
dira hainbat elementu alde batera utzi beharrekoak; 
era berean, historiari eta gizarte-aldaketari buruzko 
teoria hartu eta gaur egunerako erabilgarria eta garran-
tzitsua dena berreskuratu behar dugu. Izan ere, Marxek 

BAT
MARXIMOA ETA FEMINISMOA:
HISTORIA ETA KONTZEPTUAK
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ekarpen itzela egin dio pentsamendu feministaren ga-
rapenari, betiere ulertzen baldin badugu feminismoa 
askapenerako eta gizarte-aldaketarako mugimendu 
gisa, helburu duena ez bakarrik emakumeen posi-
zio-aldaketa, baizik eta gizarte osoarena.

Lehenik eta behin, historiaren kontzeptua aipa-
tuko dugu. Marxen aburuz, historia borroka-prozesu bat 
da, klase-borrokaren prozesua, gizakiek esplotaziotik 
askatzeko egiten duten borrokarena. Ulertzen badugu 
historia gatazken historia gisa, bereizketena, borrokare-
na, ezinezkoa da historia hori banako unibertsal bakar 
baten ikuspuntutik aztertzea. Feminismoarentzat, 
ikuspegi hori oso garrantzitsua da; izan ere, guretzat 
funtsezkoa da erdigunean jartzea gizarte hau bereiz-
keten etengabeko sorreraren bidez betikotzen dela: 
generoan, arrazan eta adinean oinarritutako bereiz-
ketak. Gizartea ikuspegi unibertsal batetik aztertzen 
badugu, hau da, gizarte-aldaketari banako bakar baten 
ikuspuntutik begiratzen badiogu, azken finean klase 
menderatzaileen ikuspegia gailenduko da.

Bigarrenik, giza izaeraren kontua. Marxen us-
tez, giza izaera gizarte-harremanen emaitza da; ez da 
betierekoa, baizik eta gizarte-praktika baten emaitza, 
eta hori oso ideia garrantzitsua da teoria feminista-
rentzat. Feministak garen aldetik, bai eta emakumeak 
garen aldetik ere, feminitatearen naturalizazioaren 
aurka borrokatu gara. Feminitateari eginkizun ba-
tzuk esleitzen zaizkio: izaerak, jarrerak… Hori guztia 
ezartzen zaie emakumeei, «naturala» delakoan. Natu-
ralizazio horrek emakumeak diziplinatzeko helburua 
du oinarrian. Emakume batek eginkizun batzuk erre-
fusatzen dituenean –adibidez, etxeko lanak–, ez da 
esaten «borrokatzen ari den emakume bat» denik, 
ezpada «emakume txar bat» dela, onartzen baita guri 
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egotzitako eginkizunak emakumeon izatearen parte 
direla, gure sistema psikologikoaren parte. Ideia hori 
baliagarria izan zaigu naturalizazioaren eta betiereko 
feminitatearen aurka borrokatzeko.

Hirugarrenik, teoriaren eta praktikaren arteko 
harremana. Marxek beti azpimarratzen zuen aldaketa-
prozesua dela gizarte bat ezagutzeko egoerarik onena; 
hau da, teoria ez dela sortzen pertsona baten goga-
menetik, pentsamendutik beretik, ezerezetik. Teoria 
hartu-eman sozialetik sortzen da, praktika sozialetik, 
eta betiere aldaketa-prozesu batean.

Laugarrenik, eta erdigunean jarriz, giza lanaren 
kontzeptua. Lana aberastasun-produkzioaren iturri na-
gusi gisa, batez ere gizarte kapitalista batean. Giza lana 
metatze kapitalistaren iturri gisa.

Azkenik, eta modu orokorrago batean, Marxek 
kapitalismoari buruz egiten duen analisia. Argi dago 
kapitalismoa aldatu egin dela; gizarte kapitalista, la-
naren antolamendua, metatze-moldeak… hori dena 
asko aldatu da Marxek Kapitala idatzi zuenetik. Halere, 
elementu batzuk garrantzizkoak dira oraindik sistema 
hau osatzen eta betikotzen laguntzen duten mekanis-
moak ulertzeko.

Horrekin guztiarekin batera, feminismoak Marxen 
lana kritikatzeko tresnak eman dizkigu. Eta, izan ere, 
hori da 1970eko urteetako mugimendu feministak, ni 
ere barne nintzela, maila teorikoan egindako ekarpenik 
garrantzitsuena. Batez ere, Soldatak Etxeko Lanentzat 
kanpainarekin bat egin zuten emakumeak dira teoria 
marxista-feministaren garapenari ekarri handiena 
egin dietenak: Mariarosa Dalla Costa eta Leopoldina 
Fortunati, Italian, eta Maria Mies, Alemanian. Emakume 
horiek kritika gogorrak egin zizkioten Marxen lanari.
Europako eta munduko garapen kapitalistaren historia 
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aztertzeko, Marxek soldatapeko industria-langilearen 
ikuspuntua hartu zuen, alegia, fabriken eraikuntzaren, 
salgaien produkzioaren eta soldata-sistemaren 
eraikuntzaren ikuspegia, alde batera utziz teoria eta 
praktika feministarako garrantzitsuen diren kontuak. 
Horrenbestez, Marxek gure bizitzak erreproduzitzeko 
nagusi diren jardueren eremu osoa baztertu zuen, hala 
nola etxeko lana, sexualitatea, ugaltzea; azken batean, ez 
zuen aztertu gizarte kapitalista modernoan emakumeek 
pairatzen duten esplotazio-molde espezifikoa.

Hastapeneko lanetatik hasita, Marxek gizonen 
eta emakumeen arteko harremanak historian daukan 
garrantzia onartzen du. Era berean, emakumeen za-
palkuntza salatzen du, batez ere familia kapitalistaren 
barrukoa, familia burgesekoa. Esate batera, 1844ko es-
kuizkribu ekonomiko eta filosofikoak lanean dio –Fourier 
gogora ekarriz, nolabait– historia-aldi guztian eta gizar-
te orotan gizonen eta emakumeen arteko harremanak 
adierazi duela eta adierazten duela «zer neurritaraino 
humanizatu duen gizakiak bere berezko portaera»; hitz 
horiek erabiltzen ditu. Ideologia alemana lanean, familian 
latente dagoen esklabotasunaren gainean dihardu, eta 
azaltzen du nola berenganatzen duten gizonek emaku-
meen lana. Manifestu komunistan, emakumeek familia 
burgesean bizi duten zapalkuntza salatzen du; nola tra-
tatzen dituzten jabetza pribatu legez eta nola erabiltzen 
dituzten jaraunspena transmititzeko. Beraz, bada nola-
baiteko kontzientzia feminista bat, baina han-hemengo 
oharrak dira, teoria bat osatzen ez dutenak. Izan ere, Ka-
pitalaren I. liburukian bakarrik aztertzen du emakumeek 
kapitalismoan egiten duten lana, baina hor ere industria 
handian diharduten emakume langileen jardunean ba-
karrik ipintzen du arreta. Halere, egia da teorialari gutxik 
salatu dutela Marxek besteko irmotasunez eta eragin-
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kortasunez emakumeek eta haurrek, baita gizonek ere, 
jakina, fabriketan pairatzen duten esplotazio basatia, la-
norduak eta baldintza umiliagarriak deskribatuz (nahiko 
tonu moralizantearekin, egia esan; adibidez, esanez nola 
umiliatu behar diren emakumeak bizitzeko lain ema-
ten ez dien soldata txikiaren osagarri gisa prostituzioan 
jarduten direnean). Nolanahi ere den, Kapitalaren hiru 
liburukietan ez da behin ere aztertzen erreprodukzio-la-
na, Marxek ohar txiki batzuetan baino ez du aipatzen; 
batean esaten du egun osoz fabrika-lanean ari diren 
emakume langileak beharturik daudela bizitzeko behar 
dituzten gauzak erostera, eta bestean dio gerra zibil bat 
behar izan dela emakume langileak beren umeen kargu 
egin zitezen, erreferentzia eginez AEBetako Gerra Zibi-
lari, esklabotasunaren amaiera ekarri zuena eta, beraz, 
AEBetatik Erresuma Baturako kotoiaren esportazioa eten 
zuena, fabriken itxiera eraginez.

Bitxia da nola Marx ez den gai erreprodukzio-la-
na ikusteko; berak ere esaten du, Ideologia alamenaren 
hasieran, bizitza sozialaren eta aldaketa sozialaren 
mekanismoak ulertzeko ezinbestekoa dugula egunero-
ko bizitzaren erreprodukziotik abiatzea. Kapitala laneko 
I. liburukiko «Erreprodukzio sinplea» kapituluan (hala 
deitzen dio eskulangileen erreprodukzioari), onartzen 
du lanerako daukagun gaitasuna ez dela berezkoa, 
baizik eta produzitu beharrekoa. Onartzen du ere lan-in-
darraren erreprodukzio-prozesua balio-produkzioaren, 
kapital-metatzearen eta salgaien produkzioaren osagai 
bat dela. Baina, paradoxikoki oso, ikuspuntu feminista 
bati dagokionez bederen, uste du erreprodukzio hori 
salgaien produkzio-prozesuaren barruan sartzen dela; 
hau da, langileak soldata bat irabazten du, eta soldata 
horrekin bizitzarako behar dituen gauzak erosten ditu, 
janaria, arropa… eta horrela erreproduzitzen da. Ez du 
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sekula onartzen kozinatzeko, garbitzeko edo ugaltzeko 
lan bat egin behar denik, lan erreproduktiboa. Aitortzen 
du lanaren antolamendurako ezinbestekoa dela langi-
leen belaunaldi berri bat sortzea, baina prozesu natural 
gisa ikusten du. Gainera, idatzita utzi zuen kapitalis-
tek ez daukatela zertan gai horri buruz kezkatu, kontu 
horiek langileek beren burua babesteko daukaten se-
naren eskuetan utz ditzaketela; ez du uste ugaltzeari 
begira gizonek eta emakumeek interes desberdinak 
izan ditzaketenik, gai hori ez du ikusten borroka-ere-
mu bezala, negoziazio-eremu gisa. Sexu-harremanak 
ere ez ditu aintzat hartzen, prostituzioa alde batera 
utzita; lehen esan dugun bezala, umiliagarria deritzo 
prostituzioari, eta muturreko pobrezia da, bere ustez, 
emakumeak prostituziora behartzen dituena.

Horrenbestez, Marxen teoriaren muga erabaki-
garri batera iritsi gara. Marx ez zen gai izan fabrikaz 
harago ikusteko (eta emakume askok fabriketatik kan-
pora egiten zuten lan) ez erreprodukzioa lan-eremu 
gisa ulertzeko (emakumeen lan-eremua, batez ere), 
eta, beraz, ez zen ohartu berak Kapitala idazten zuen 
bitartean erreforma-prozesu historiko bat garatzen ari 
zela, urte gutxian familia proletario nuklearraren erai-
kuntza ekarriko zuena.

1870 ingurutik aurrera, erreforma-prozesu handi 
bat abiatu zen Ingalaterran eta AEBetan, gero Europako 
beste toki batzuetara zabalduko zena eta familia prole-
tarioaren sorrera ekarriko zuena. Prozesu hori politika 
kapitalistaren aldaketa historiko baten adierazpidea 
izan zen. 1850-1860 ingurura arte, kapitalismoaren 
funtsa Marxek «esplotazio absolutua» zeritzona zen, 
hots, lanaldia albait gehien luzatzen eta soldata albait 
gehien murrizten zuen lan-erregimen bat. Industria 
Iraultza guztian zehar, langile-klaseari ezinezkoa izan 
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zitzaion erreproduzitzea: 14-16 orduko lanegunak iza-
ten zituzten, eta 40 urterekin hiltzen ziren (Espainian, 
adibidez, 32 urterekin hiltzen ziren). Beraz, langile-
klaseak erreproduzitzeko zailtasun handiak zituen. 
Langileak oso gazterik hiltzen ziren, haurren heriotza-
tasa handia zen, eta emakume asko erditzean hiltzen 
ziren. Honatx adibide bat: emakume ingelesek opioa 
ematen zieten beren haurrei fabrikara lanera joaten zi-
renean, negar egin ez zezaten; drogatu egiten zituzten.

Marxek badaki hori guztia, baina ez da ohar-
tzen erreforma-prozesu bat gertatzen ari dela eta 
patriarkatu-modu berri bat sortzen ari dela, hierarkia 
patriarkal berriak sortzen ari direla. Engels-ek bezala, 
Marxek ere jarraitzen du pentsatzen garapen kapita-
lista –industria handia, batez ere– aurrerabiderako eta 
berdintasunerako faktore bat dela. Horrela, bada, teoria 
ezagun hari eusten dio: industriaren eta teknologiaren 
hedadurarekin, indar fisikoaren beharra ezabatu egi-
ten da lan-prozesutik, eta emakumeek fabrikako lana 
egin dezakete; hartara, emakumeen eta gizonen arte-
ko lankidetza-prozesu bat abiatzen da, emakumeen 
eta gizonen arteko berdintasun handiagoa dakarrena 
eta emakumeak etxeko lanak berezkoa duen kontrol 
patriarkaletik askatzen dituena, zeina eskulangin-
tzako lehen lan-modua izan baitzen kapitalismoaren 
hastapenean. Halaber, uste du garapen industrial eta 
kapitalistak harreman parekideagoa sustatzen duela 
gizonen eta emakumeen artean.

Baina zer gertatu zen XIX. mendearen amaieratik 
aurrera? Familia-soldata ezarri zen, hau da, gizonezko 
langilearen soldata (bikoiztu egin zena 1860. urtearen 
eta XX. mendeko lehen hamarkadaren artean), eta ema-
kumeak fabriketatik kanpora bidali zituzten, etxera, 
mendeko bihurtuz; orain etxeko lana zen beren zeregin 
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nagusia. Gizonezkoen soldataren mendekotasun horrek 
nik «soldataren patriarkatua» deitu dudana dakar bere-
kin; alegia, soldataren bidez hierarkia berri bat sortzen 
da, desberdintasunean oinarritutako antolamendu be-
rri bat: soldatak boterea ematen dio gizonari, eta gizona 
emakumearen lan ordaingabearen ikuskatzaile bihur-
tzen da. Eta, jakina, gizonak emakumea diziplinatzeko 
boterea ere badauka. Lanaren eta soldataren antola-
mendu honek familia bitan bereizten du, eta sortzen 
ditu soldatapeko zatia eta soldatarik gabekoa; egoera 
horretan, indarkeria latentea da beti, potentziala.

Familiaren antolamendu berri horrek norabi-
de-aldaketa historiko bat ekarri zuen berekin, eta bide 
eman zion lehen ezinezkoa zen garapen kapitalista-
ri. Familia nuklearraren sorrerarekin batera, industria 
arinetik industria astunerako bidea egin zen, hots, 
ehunetik ikatz eta metalerako bidea, eta industria 
horrek beste era bateko langilea eskatzen zuen, ez or-
dura arteko indarrik gabeko langilea, produktibitate 
eskasekoa, esplotazio absolutuko lan-erregimenaren 
emaitza. Langile horiek 35 urterekin hiltzen ziren, eta, 
gainera, beren egoeraren aurka matxinatzen ziren; 
XIX. mendearen lehen erdian matxinadak egon ziren 
han eta hemen: kartismoa, sindikalismoa, komunis-
moa, sozialismoa. Familia berriaren eraikuntzarekin, 
bi helburu lortu ziren: alde batetik, langile baketu 
bat, esplotatua dagoena baina zerbitzari bat daukana 
etxean, eta horrek bake soziala dakar; beste alde ba-
tetik, langile produktiboagoa. Horrenbestez, zilegi da 
Marxen kategoria bat erabiltzea, «subsuntzio erreala»; 
kontzeptu horrekin, Marxek deskribatzen du prozesu 
bat zeinaren bidez kapitalismoak, bere historia eta ga-
rapenarekin, nahierara berregituratzen duen gizartea, 
betiere metaketa izanik azken xedea; adibidez, eskola 
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berregituratzen du, metatze-prozesurako produktiboa 
izan dadin, eta familia ere berregituratzen du. Familia 
nuklearra eratzeko prozesua aipatzen dudanean, 1870 
eta 1910 bitartean gertatu zena, erreprodukzio-proze-
suaren subsuntzio errealari buruz hitz egiten ari naiz: 
eraldatu egiten dira auzoak, komunitateak… Dendak 
ere eraldatzen dira, familiek erosketak egitera joateko 
aukera izan dezaten.

Familia-eredu hori XX. mendeko 60ko hamarka-
daraino egon zen indarrean, eta horren aurka altxatu 
ziren mugimendu feministak eta oro har emakumeak 
60ko eta 70eko hamarkadetan, mendekotasuna oinarri 
zuen emakumearen ikusmolde horri «aski da» esateko. 
Feminismoaren bidez, emakumeek autonomia bilatu 
dute, uko egin diote familiaren eta gizartearen men-
deko izateari, soldatarik gabeko langile izateari; etxeko 
lanen naturalizazioaren aurka eta etxeko lanak lan 
gisa onartzearen alde altxatu dira.

Errebeldia horrekin, ni eta beste emakume ba-
tzuk, lehenago aipatu ditudanak, Marxengana iritsi 
ginen; ezkerrean, normalena zen Marxengana joatea, 
sozialismoaren aitengana. Baina ohartu ginen han ez 
zegoela gure egoera ulertzeko lagungarria izango zen 
material askorik. Hortaz, Marxen obra kritikatzen eta 
erreprodukzioaren eremua aztertzen hasi ginen, hots, 
Marxek alde batera utzitako ustiapen-eremu oso bat. 
Eta Marx kritikatzen ari ginen une hartan ere Marx 
erabiltzen ari ginen; Marxek berak eman zizkigun bere 
teoria kritikatzeko tresnak.

Adibidez, Marxek esaten du lan-indarra produzi-
tu egin behar dela, ez dela berezkoa, lehen ikusi dugun 
bezala. Guri oso egokia iruditu zitzaigun hori, baina 
pentsatu genuen: «Bai, etxeko lana da lan-indarra produ-
zitzen duena». Lan hori ez da erreproduzitzen salgaien 
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bidez bakarrik; lehenik eta behin, etxeetan erreproduzi-
tzen da. Orduan, Marxen teoria berriz formulatzeari ekin 
genion, Marxen kategoriak birpentsatzeari, eta hortik 
ondorioztatu genuen gizarte kapitalista batean erre-
produkzio-lana lan-antolamenduaren forma guztien 
zutarria dela. Ez da kapitalismoaren aurreko lan bat, lan 
arkaiko bat, lan natural bat; kapitalak kapitalarentzat 
eratutako lan bat da, lan kapitalistaren antolamendua-
ren barruan erabat funtzionala dena. Horrekin, bururatu 
zitzaigun gizartea eta lan-antolamendua bi muntaketa-
katek osatzen dutela: alde batetik, salgaiak produzitzen 
dituen muntaketa-kate bat dago... Eta, bestetik, langileak 
produzitzen dituen beste muntaketa-kate bat, erdigu-
nea etxean duena. Horregatik esaten genuen etxea eta 
familia ere produkzio-gune bat zirela, lan-indarra pro-
duzitzeko gune bat.

Soldata ere aztertu genuen. Soldata ez da diru-
kantitate bat bakarrik, baizik eta gizartea antolatzeko 
modu bat. Soldata funtsezko elementua da kapitalis-
moaren garapenaren historian; izan ere, soldataren 
bidez hierarkiak sortzen dira, eskubiderik gabeko per-
tsona-taldeak, eta esplotazio-eremu osoak –etxeko 
lana, adibidez– ezkutatu eta esplotazio-mekanismo 
baten parte diren lan-moldeak naturalizatzen dira.

Metatze primitiboaren historia ere berraztertu 
genuen; kontzeptu hori Adam Smith-i hartu zion 
Marxek, eta kapitalismoaren existentziarako baldintzak 
sorrarazi zituen momentu historikoa adierazten zuen. 
Ezaguna denez, Marxek azaldu zuen kapitalismoaren 
sorrera gabetze-prozesu bat izan zela; nekazariak 
lurretatik egotziak izan zirela, eta esklabotasuna 
eta Amerikaren kolonizazioa ere prozesu horren 
parte izan zirela. Marx ez zen ohartu, baina, metatze 
primitiboaren prozesuan, nekazaria lurretik bereizteaz 
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gain, produkzio-prozesuaren (merkaturako produkzioa, 
salgaien produkzioa) eta erreprodukzio-prozesuaren 
(lan-indarraren produkzioa) arteko bereizketa egin 
zela; bi prozesu horiek fisikoki bereizten hasi ziren, eta, 
gainera, subjektu desberdinek garatzen zituzten. Lehen 
prozesua gizonezkoena da nagusiki, eta bigarrena, 
emakumezkoena; lehenengoa soldatapekoa da, eta 
bigarrena, soldatarik gabea. Soldata/soldatarik eza 
banaketarekin, esplotazio kapitalistaren parte oso bat 
desagerrarazteko bidea zabaldu zen.

Analisi hori garrantzi handikoa izan zen; izan 
ere, azterketa horren bidez gai izan ginen ulertzeko 
zein izan ziren ezinbesteko mekanismoak eta proze-
su historikoak etxeko lanari balioa kentzeko, bai eta 
etxeko lanak ikusezin bihurtu eta emakumeek egin 
beharreko lan gisa naturalizatzeko ere. Ikertzen ari nin-
tzelarik, gertakari historiko oso inportante batekin egin 
nuen topo: sorgin-ehiza. Ez zen gertatu Europan baka-
rrik, Latinoamerikan ere gertatu zen; misiolariek eta 
konkistatzaileek esportatu zuten, Andeetatik hasi eta 
Brasilera arte, non esklaboen matxinaden aurka erabili 
baitzuten, beren erritu eta zeremoniak deabruzko ekin-
tzatzat salatzeko. Sorgin-ehiza gizarte modernoaren 
sorreran bertan gertatu zen jazoera bat izan zen, eta 
egitura askoren eraikuntzarako bidea eman zuen, hala 
nola sexuaren araberako lan-banaketa, emakumeen 
lanaren debaluazioa eta, beste ezeren gainetik, emaku-
meen debaluazioa oro har, eta sortu zuen eta zabaldu 
zuen ideologia bat adierazten zuena emakumeak ez 
direla erabat humanoak, ezpada arrazoirik gabeko iza-
kiak, deabruak erraz xarma ditzakeenak, eta antzeko 
kontuak. Alde horretatik, sorgin-ehizak emakumeen 
lana esplotatzeko molde berriek aurrera egiteko bidea 
ireki zuen.
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Gure garaira itzuliz, uste dut marxismoaren eta 
feminismoaren arteko sintesi hau garrantzitsua dela 
ez bakarrik iragana irakurtzeko, kapitalismoaren his-
toria ulertzeko, ezpada baita gaur egun gertatzen ari 
dena ulertzeko ere, oraina ulertzeko. Aukera ematen 
digu ulertzeko metatze primitiboaren olatu berri ba-
ten lekukoak garela. Marxek gizarte kapitalistaren 
sorrerari esleitu zion prozesua, produktoreak errepro-
dukzio-bideetatik bereizten dituena, beren lan-indarra 
besterik ez daukan proletarioak sortzen dituena, era 
guztietan esplotatua izan daitekeena… Joan den men-
deko 70eko, 80ko eta 90eko hamarkadetatik hona, 
prozesu hori gero eta indar handiagoz gauzatzen ari 
da mundu guztian, eta kapitalismoak 60ko borroka 
handiei emandako erantzuna da; izan ere, borroka 
haiek sistema kapitalistaren kontrol-mekanismoak 
ahuldu zituzten: kolonien aurkako borrokak, industria-
langileen borrokak, borroka feministak, ikasleenak, 
bizitzaren militarizazioaren aurkakoak, Vietnam-eko 
gerraren aurkakoak, eta abar. Horiek guztiek mendera-
kuntza kapitalistaren sistemen krisia eragin zuten. Ez 
da kasualitatea 70eko hamarkadaren amaieratik aurre-
ra prozesu horiek guztiak ikusten hastea; denak elkar 
batuta, neoliberalismoa osatzen zuten. Neoliberalis-
moa erreprodukzio-moduei mundu mailan egindako 
eraso bortitz bat da, eta ezaugarri ditu estraktibismoa, 
lurraren pribatizazioa, egituren egokitzapena, ongiza-
te-sistemaren aurkako erasoak, pentsioen aurkakoak 
eta lan-eskubideen aurkakoak. Alde horretatik, erre-
produkzio-prozesuak paper nagusia jokatzen du. Ikusi 
dugu azken urteetako borrokarik garrantzitsuenak eta 
esanguratsuenak gertatu direla ez bakarrik soldatape-
ko lana dagoen tokietan, krisian dauden tokietan, baita 
hortik kanpora ere: lurraren aldeko borrokak, inguru-
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menaren suntsipenaren aurkakoak, estraktibismoaren 
eta ura kutsatzearen aurkakoak, deforestazioaren aur-
kakoak. Eta, gero eta gehiagotan, emakumeak dira 
borroka horien buru. Izan ere, emakumeak jabetzen 
dira gaur egun ezinezkoa dela bereiztea bi borroka 
hauek: batetik, gizarte bidezkoago baten aldeko borro-
ka, hierarkiarik gabea eta ez-kapitalista, giza lanaren 
esplotazioan oinarritzen dena; eta, bestetik, natura 
berreskuratzearen aldeko eta patriarkatuaren aurka-
ko borroka. Bi borroka horiek borroka bakarra osatzen 
dute, eta ezin dira bereizi.

Testuinguru horretan, lagungarria izan dakiguke 
ikuspegi marxista-feminista bat, gaur hemen marxis-
moari egindako ekarpen eta kritikekin batera, ideologia 
batzuk alde batera uzteko. Esate batera, Marxek badu 
ideia bat, gaur eguneko marxista garrantzitsu batzuek 
ere badutena, garapen kapitalistaren ezinbestekotasu-
na defendatzen duena, aurrerabiderako iturria delako 
eta berez-berez emantzipazio-prozesu batera garama-
tzalako. Gaur den egunean, adibidez, «azelerazionista» 
deritzon mugimendu bat dago, garapen kapitalista 
bizkortu nahi duena, garapen hori emantzipazio-fak-
tore gisa ulertzen duelako. Hor daude baita marxista 
autonomoak, uste dutenak kapitalismoa beharturik 
dagoela fase honetan zientzia eta ezagutza erabiltzera 
eta, beraz, beharturik dagoela baita langileei autonomia 
gehiago ematera; askok uste dute garapen kapitalis-
tak autonomia gehiago ekartzen diela langileei. Nire 
ustez, begirada marxista-feminista batek ikuspegi ho-
riei aurre egiteko baliabideak eskaintzen dizkigu; eta 
«feminista» esanda adierazi nahi dut «erdigunean erre-
produkzio-prozesua» jartzen duen ikuspegia. Izan ere, 
Ekuadorreko kide batek esaten zuen bezala: «Askok 
garapena esaten diote; guk indarkeria esaten diogu». 
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Garapenak, gaur egun, indarkeria esan nahi du; egoz-
tea, gabetzea, migrazioa, gerra.

Esaten da, baita, kapitalismoak gabeziak gain-
ditzeko eta gizakiak lanetik libratzeko baldintza 
materialak sortzen dituela. Batzuek uste dute kapitalis-
moak, teknologiaren eta zientziaren garapenari esker, 
gero eta lan gutxiago egin behar izatea dakarrela be-
rekin. Nire ustez, ikuspegi hori oso maskulinoa da, eta 
lana salgaien produkzio gisa soilik ulertzen du. Alta, la-
naren barruan sartzen baditugu zaintza eta bizitzaren 
erreprodukzioa, estatistikoki munduko lan-sektorerik 
handiena dena oraindik, begi-bistakoa da lan horren 
zatirik handiena ezin dela teknologiaren bidez egin. 
Zati batzuk bai teknologiaren bidez egiten dira; adibi-
dez, pertsona askok telebista erabiltzen dute umeak 
zaintzeko, edo amets egiten dute robot txiki batzuekin, 
etxea garbitu eta etxeko lan guztiak egiten dituztenak; 
are gehiago, esaten da robot horiek gure bizikideak 
izango direla. Niri dagokidanez, ez da hori guk nahi du-
gun gizartea.1

1 Zerbait esan nahi nuke haurdunaldi subrogatuari buruz. Emakumearen 
emantzipazioaren parte gisa eta gure gorputzekiko daukagun kontrolaren 
adierazpide bezala saltzen saiatzen ari badira ere, munduko emakume 
askoren esplotazio basatiaren adierazpena baino ez da. Emakumeak 
lan-indarra saltzera behartzeaz gainera, beren ugalketaren produktuak 
saltzera ere behartzen dituzte. Ez dago ezer ospatzekorik merkaturatze 
horretan. 1970eko hamarkadan, emakume liberal askok esaten zuten: 
«Arazoa ez da merkatua; arazoa da merkatuan gaudela»; gaur esan 
dezakegu merkatua hainbeste hedatu dela ezen posible dela seme-alabak 
saltzea. Hori ez da emantzipazioa, esklabotasun-forma berri bat da, 
lehen plantazioetan gertatzen zena eta, adibidez, Angela Davis-ek salatu 
duena; emakume pobreek umeak ekartzen dituzte, eta aitatasunari edo 
amatasunari aurre egin diezaioketen haiei ematen dizkiete, garai batean 
emakume esklaboak umeak ekartzera behartzen zituzten bezala gero beren 
seme eta alabak esklabo gisa saltzeko. Orain gauza bera gertatzen ari da, 
eta salatu egin behar dugu; ezin dugu izan haurren nazioarteko salerosketa 
baten konplize. Merkantilizazio horren ondorioetako bat da amatasunaren 
irudi umiliagarri bat elikatzen dela, erakusten delako amatasuna zerbait 
mekaniko gisa. Emakumearen gorputza sormenik batere ez duen 
edukiontzi bezala agertzen da, eta hor atzean dagoen kreatibitate bakarra 
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Pertsonak gero eta bakartuagoak egongo diren 
gizarte baterako prestatu nahi gaituzte. Nire ustez, argi 
esan dezakegu horrek ez duela bat egiten emantzipa-
zioaren ikuspegiarekin. Feminismoak aukera ematen 
digu gaur eguneko ikuspegi marxista batzuk zuzentze-
ko, onartzen dutenak teknologiak berez ekarriko duela 
emantzipazioa.

Amaitzeko, nabarmendu nahi dut ezen gizarte 
honetan erreprodukzio-lanaren balioa gutxitua izan 
bada ere, lan hori ez dela berez umiliagarria edo sor-
men gutxikoa, zoritxarrez feminista askok uste duten 
bezala. Gaur egun, lan horren egileak zapalduak iza-
ten dira, lana bera gure kontroletik kanpora dauden 
egoeratan egiten delako. Gizarte-aldaketa bat behar 
dugun garai honetan, eta hemen azaldu dugun ikus-
pegi marxista-feminista honekin, gure abiapuntua 
erreprodukzio-lanaren berreskuratzea izan behar da, 
erreprodukzio-jardueren berreskuratzea; beren balioa 
handitu behar dugu, gogoan harturik gizarte berri baten 
eraikuntza, zeinaren azken xedea izango den, Marxek 
esan bezala, bizitzaren erreprodukzioa eta gizartearen 
beraren zoriontasuna, ez lanaren esplotazioa.

Historia Garaikidearen Ikertzaile Gazteen VI. Topaketa
Zaragozan, 2017ko irailaren 7an

da emakumea intseminatua izan dela; emakumearen gorputza iragaitzazko 
leku bat baino ez da. Amatasun-modu horrek inplikazio asko dauzka, eta, 
horregatik, salatu egin behar dugu.
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Scott, Joan Wallach, Gender and the Politics of History, 
New York, Columbia University Press, 1988.

Askoren ustez, etxeko lanaren esparrua 
emakumeek berezkoa duten bokazio bat da oraindik 
ere, hainbesteraino non, maiz, «emakumeen lana» ere 
deitzen baitzaio. Egia esan, etxeko lana, gaur ezagutzen 
duguna, nahiko eraikuntza berria da, XIX. mendearen 
azken zatian eta XX. mendearen lehen hamarkadetan 
sortua. Langile-klasearen altxamenduak estuturik eta 
lan-indar produktibo gehiagoren beharraz ohartuta, 
Ingalaterrako eta AEBetako klase kapitalistak 
lan-erreforma bat abiatu zuen, eraldatu zituena ez 
bakarrik fabrika, baita komunitatea eta etxea ere, eta, 
oroz gain, emakumeek gizartean zeukaten posizioa.

Aztertzen badugu lan-erreforma hura emaku-
meengan izan zuen eraginaren ikuspuntutik, esan daiteke 
arduraldi osoko etxekoandrea ekarri zuela berekin. Hori 

BI
ARDURALDI OSOKO ETXEKOANDREAREN ETA 
ETXEKO LANAREN ERAIKUNTZA XIX. ETA XX. 

MENDEETAKO INGALATERRAN
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lortzeko, ezinbestekoa izan zen gizarte-ingeniaritzako 
prozesu konplexu bat, zeinaren bidez hamarkada gutxi 
batzuetan emakumeak –batez ere amak– fabriketatik 
kanporatuak izan ziren, gizonezko langileen soldatak 
nabarmen handitu ziren –etxekoandre «ez-langile» bat 
mantentzeko beste– eta herri-hezkuntzan oinarrituta-
ko baliabideak ezarri ziren emakumeen fabrika-eskuak 
etxeko lanetan trebatzeko.

Erreforma horren sustatzaileak ez ziren izan ba-
karrik gobernuak eta enplegatzaileak. Alta, gizonezko 
langileek ere eskatu zuten emakumeak fabriketatik eta 
ordaindutako beste lantoki batzuetatik kanporatzeko, 
argudiatuz etxea zela beren tokia. XIX. mendeko azken 
hamarkadetatik aurrera, sindikatuek kanpaina han-
diak egin zituzten horren alde, sinetsirik emakumeen 
eta haurren lehia ezereztuz gero langileek negozia-
zio-gaitasun handiagoa izango zutela. Weathering 
the Storm. Working Class Families from the Industrial Re-
volution to the Fertility Decline [Ekaitzari aurre egiten. 
Langile-klaseko familiak Industria Iraultzatik Eman-
kortasunaren Gainbeherara arte] (1993) liburuan Wally 
Seccombe-k dioen moduan, Lehen Mundu Gerra iritsi 
zenerako «familia-soldata»ren edo «bizitzeko solda-
ta»ren ideia «langile-mugimenduaren eskakizun irmo 
bat zen, bai eta sindikatuen negoziazioetako helburu 
nagusia ere, mundu kapitalista garatuko langile-alder-
di guztien babesarekin».1 Izan ere, «norberaren familia 
mantentzeko lain ematen zuen soldata bat edukitzea 
errespetagarritasun maskulinoaren ezaugarri bihurtu 
zen, eta langile-klaseko goi-geruzak langile pobreetatik 
bereizten zituen».2 

1 Seccombe, Wally, Weathering the Storm. Working Class Families from the 
Industrial Revolution to the Fertility Decline, 114. or.

2 Ibid.
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Zentzu horretan, gizonezko langileen 
interesek eta kapitalistenek bat egiten zuten. Ikusirik 
Ingalaterran 1830eko eta 1840ko urteetan abiatutako 
langile-klasearen gatazka –batetik, kartismoaren eta 
sindikalismoaren hazkundea, bestetik, mugimendu 
sozialista baten sorrera, eta, azkenik, 1848an Europan 
zehar izandako langile-altxamenduek enplegatzaileen 
artean zabaldutako beldurra, «baso-sute baten legez 
kontinente guztira hedatzen» zena3–, herrialdeko 
agintariei argi geratu zitzaien ezinbestekoa zela 
langileen bizimodua hobetzea. Baldin eta ez bazuten 
nahi Erresuma Batua nahasmendu-garai luze batean 
erortzea edo herrialde osora hedatuko zen matxinada 
bat piztea, alde batera utzi behar zuten estrategia 
zahar hura, hots, soldatak albait gehien murriztea eta 
lanaldiak albait gehien luzatzea, erreprodukziorako 
tarterik utzi gabe.

Erreformistek bazuten beste kezka handi 
bat: langile-klaseko emakumeak familiarekiko eta 
erreprodukzioarekiko garatzen ari ziren axolagabetasun 
agerikoa. Izan ere, emakumeek fabrikan jarduten zuten 
egun osoz, beren soldatak irabazten zituzten, ohituak 
zeuden independenteak izatera eta esnaldiko ordu 
gehienak beste emakume eta gizon batzuekin batera 
partekatzera espazio publiko batean. Horiek horrela, 
langile-klase ingeleseko emakumeek –eta bereziki 
fabriketako «neskek»– «ez zeukaten inolako interesik 
hurrengo langile-belaunaldia produzitzeko»;4 uko 
egiten zioten etxeko langilearen rolari, eta mentalitate 
burgesari mehatxu egiten zioten beren manera 

3 Ibid., 80. or.
4 Maria Mies, Patriarchy and Accumulation on a World Scale, 105. or. Ikus, 

baita, Leopoldina Fortunati, The Arcane of Reproduction. Housework, 
Prostitution, Labor and Capital, 171. or.

33Silvia Federici



zaratatsu eta usadio gizonen antzekoekin, alegia, 
tabakoa errez eta alkohola edanez.5

1840ko urteetatik mende berriaren hasierara bi-
tartean idatzitako txostenetan, erreformistek beti kontu 
berak errepikatzen zituzten, hau da, emakume langileek 
ez zeukatela etxeko lanetarako trebetasunik eta dirua 
erraz xahutzen zutela: behar zuten guztia erosten zuten; 
ez zeukaten gaitasunik kozinatzeko, josteko eta etxea 
garbi izateko, eta, ondorioz, beren senarrak taberna-zu-
lorako bidea hartzera behartzen zituzten; ez zeukaten 
amatasun-senik…6 Adibide gisa, hona hemen Haurren 
Enplegu Batzorde batek 1867an idatzitako kexua, beste 
guztien bide berari jarraitzen diona:

Goizeko zortzietan hasi eta arratseko bostak arte lanean 
jardun ostean, [emakume ezkonduak] nekatuta eta gogaitu-
ta iristen dira etxera, bizitokia goxatzeko inolako ahaleginik 
egiteko gogorik gabe; hortaz senarrak, lanetik itzultzean, dena 
deseroso aurkitzen du, etxea zikin, bazkaria prestatu gabe, 
haurrak ernegagarri eta mokoka, emaztea narras eta ha-
serre… eta etxea hain ezatsegina begitantzen zaio, ezen, ez 
gutxitan, tabernarako bidea hartu eta, azkenean, alkoholiko 
bihurtzen den.7

Karl Marx-ek berak ere adierazi zuen «fabrikako 
neskek» ez zeukatela etxeko lanetarako trebetasunik 
eta beren irabaziak garai batean etxean egiten ziren 
elikagaiak erosteko erabiltzen zituztela. Era berean, 

5 Fabrika-ikuskatzaile britainiar bat horrela kexatzen zen: «Askotan, 
garagardotegira sartu, pintak eskatu eta pipan erretzen dute, 
gizonek bezala». Garai hartako beste behatzaile baten ustez, berriz, 
soldata irabazteak «espiritu independente goiztiarra» sustatzen zuen 
emakumeengan, «familia-harremanak ahultzen dituena eta ez diona 
mesederik egiten etxeko lanetarako gaitasunaren dohainari». Seccombe, 
op. cit., 121. or.

6 Margaret Hewitt, Wives and Mother in Victorian Industry. Batez ere VI. 
kap., «The married operative as a home-maker».

7 Ibid. Ikus baita Seccombe, op. cit. 119.-120. or.
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Marxek ondorioztatu zuen kotoi-fabriken ixteak, Ame-
riketako Estatu Batuetako Gerra Zibilagatik gertatu 
zenak, bazuela ondoren positibo bat, gutxienez; alta, 
emakumeek orain:

Denbora zeukaten beren seme-alabei titia emateko, Godfrey’s 
Cordial botika opiazeoarekin pozoitzen ibili beharrean. Bazkaria 
prestatzen ikasteko denbora ere bazeukaten. Zoritxarrez, 
horretan trebatu zirenerako ez zegoen zer prestaturik. Krisi hori 
baliagarria izan zen, baita, langileen alabek josten ikas zezaten 
joskintza-eskoletan». «Iraultza amerikar bat –zioen azkenik 
Marxek– eta krisi unibertsal bat behar izan ditugu mundu 
guztirako iruten diharduten neskek josten ikas dezaten!8

Emakumeen enplegutasunak eragindako etxe-
ko lanen krisiagatiko kezkaz gain, beste beldur bat ere 
bazegoen: emakumeek bere egingo zituzten gizonen 
eskubideak, eta horrek, ustez, familiaren egonkortasuna 
hondatu eta larritasun soziala piztuko zuen. «Emakume 
langileek» –zioen emakumeen lanaldia murriztearen 
aldeko batek 1847ko eztabaida parlamentarioetan– az-
kenean Hamar Orduen Legea ekarriko zutenak, «lana 
egiteaz gain, gizonen tokia hartzen dute; klubak eta 
elkarteak sortzen ari dira, eta, apurka, zentzuz gizonez-
koenak diren pribilegio horiek guztiak berenganatzen 
ari dira».9 Uste zenaren arabera, familia zatikatu batek 
herrialde ezegonkor bat ekarriko zuen berekin. Senar 
zaindu gabeek etxetik ospa egingo zuten, denbora librea 
tabernan edo garagardotegian emango zuten, eta nor-
gehiagoka arriskutsuak izango zituzten beren artean, 
aldarte liskartsuei bide emango zietenak.

Beste arrisku bat ere bazegoen. Elkartuz gero 
soldata txikiak, lanordu luzeak eta etxeko zerbitzuaren 

8 Kapitala, I. liburukia: 517.-518. orrialdeetako oin-oharra.
9 Judy Lown, Women and Industrialization, 181. or.

35Silvia Federici



gabezia, lan-indarra suntsitu egiten zen, eta bizi-itxa-
ropena murriztu eta banako zargalduak produzitzen 
ziren, ezin zirenak izan ez langile onak ez soldadu 
onak. Wally Seccombek horrela azaltzen du:

Industrializazioaren lehen fase hartan, hiriko proletarioen 
bizitasuna, osasuna eta iraupena agortuz zihoazen apurka. 
Langileek gainbehera egiten zuten oso gazterik, eta beren 
haurrak gaixoak eta makalak izaten ziren; etxean miseria go-
rrian hazi eta gero, zortzi edo hamar urterekin lanean jartzen 
zituzten, eta berrogei urte bete orduko ahiturik egoten ziren, 
urtez urte, astean bost egun eta erdiz eta egunean hamabi or-
duz lan egiteko ezgai (73. or.).

Lancashire-n ehun-fabriken inguruan sortutako 
herrietan, biztanleak jendez mukuru zeuden auzo 
pobreetan bizi ziren, eta langileek lan gehiegi egiten 
zuten; jendeek bizitza azpigaratuak zeuzkaten, eta 
gazterik hiltzen ziren. 1860ko urteetan, Manchester-en 
eta Liverpoolen bizi-itxaropena hogeita hamar urtetik 
beherakoa zen (Ibid., 75, 77). Haurren heriotza-tasa 
ere azkar handitzen ari zen, eta, kasu honetan ere, 
amaren utzikeria eta urruntasuna jotzen ziren arrazoi 
nagusitzat. Halere, fabriketako ikuskatzaileak ohartzen 
ziren egunaren zatirik handiena etxetik kanpora 
igarota emakumeek aukera bakarra zeukatela, hau da, 
beren haurrak neska gazteago batekin edo emakume 
zaharrago batekin uztea, ogia eta ura emateaz gain 
Godfrey’s Cordial opiazeotik ere ugari eskainiko zietenak, 
lasai zitezen.10 Ez da harritzekoa, beraz, fabriketako 

10 Hewitt, op. cit., 152. or. Godfrey’s Cordial botikaren erabilerari buruz 
gehiago jakiteko, ikus X. kapitulua, «Infants’ Preservatives». Hewittek 
dioen bezala, «Umeen negar saminak baretzeko, zeinek ezohiko dieta 
zela-eta etengabeko minak pairatzen baitzituzten, umezainek gina, 
mendafina eta etxeko beste erremedio batzuk ematen zizkieten, hala nola 
Godfrey’s Cordial, Atkinson Royal Infants’ Preservative eta Mrs. Wilkinson 
Soothing Syrup. Hartara, sorgin-gurpil bat sortzen zen; lehenengo ogiz 
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emakumeek haurdun ez geratzeko ahalegina egitea; 
are gehiago, askotan abortua eragiteko botikak hartzen 
zituzten.

Aurrekari horiek aintzat hartu behar dira, nahi-
taez, aztertu nahi badira XX. mendearen erdialdean 
erdiko eta goiko klaseek fabriketako erregimenak inpo-
saturiko «bizitzen galera eskandaluzkoaren» aurka egin 
zituzten protesta geroago eta ozenagoak, are galera kez-
kagarriagoak zirenak, gainera, kontuan hartuz gero beste 
«sektore» batzuetako baldintzak ez zirela askoz hobeak. 
Izan ere, fabrika-herrietako bizi-baldintza gordin horiek 
ez ziren inolaz ere ezohikoak, eta bi aldiz okerragoak zi-
ren nekazaritza-guneetan, non emakumeek bandentzat 
lan egiten baitzuten egunean eguneko kontratuekin,11 
edo meatze-barrutietan –Ipar Lancashiren, Cheshire-n, 
Gales Hegoaldean–, non (Marxek berak ere horrela azal-
tzen zuen) bai emakume helduek bai hamahiru urte 
eskaseko neskek edo are gazteagoek meatzeetan lan 
egiten zuten, orea biltzen, mea-zatirik handienak apur-
tzen edo, gurpildun gurditxoetara kateaturik, ikatza 
zalbideetara presaka eramanez, egunean hamaika or-
duz edo gehiagoz, erdi biluzik, batzuetan belaunetaraino 
uretan sarturik, eskuarki haurrak ere berekin zituztela.12

Langile-klaseak bere burua erreproduzitzeko 
eta langileen etengabeko hornikuntza bermatzeko 

eta urez elikatzen zituzten, eta gero Cordial likore gehiago [ematen 
zieten], eta horrela egun osoz (…) Ziropa lasaigarri horien osagaiak aldatu 
egiten ziren farmazia batetik bestera, baina bazen guztietan errepikatzen 
zen osagai bat, narkotikoa, izan zitekeena opioa, laudanoa, morfina (…)» 
(Ibid., 141. or.). Hewittek eransten du: «Fabrika-barrutietan, opiazeoak 
eurrez saltzen ziren. Coventry-n, adibidez, 12.000 dosi Godfrey ematen 
ziren astean, eta Nottingham-en are gehiago» (Ibid., 142. or.).

11 «Banden sistema»ri eta emakumeek egunean eguneko nekazaritza-
lanetan jardutearen ondorioz etxeetan sortzen ziren erosotasun-estandar 
txikiei buruz gehiago jakiteko, ikus Ivy Pinchbeck, op. cit., 86.-87. eta 106.-
107. or.

12 Ivy Pinchbeck, op. cit., 11. kap., 240. orrialdetik aurrera. Ikus, bereziki, 
244.-245., 247.-248. eta 249. or.
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zeukan ezintasun agerikoa arazo bihurtu zen 1850aren 
eta mende-aldaketaren bitarteko urteetan; izan ere, 
bai Erresuma Batuan bai AEBetan produkzio-sistemak 
eraldaketa garrantzitsu bat bizi izan zuen, eta sistema 
berriak langile indartsuagoak eta produktiboagoak 
eskatzen zituen. Eskuarki Bigarren Industria Iraultza 
deitzen zaion horretan,13 industria arinetik industria 
astunerako aldaketa egin zen; hau da, ordura arte 
diru-iturri behinena izandako ehunak nagusitasuna 
galdu zuen, eta altzairua, burdina eta ikatza bihurtu 
ziren kapitala metatzeko iturri nagusiak. Hori guztia 
etorri zen trenbide-sare zabal bat eraiki zutelako eta 
lurrun-energia erabiltzen hasi zirelako.

1840ko hamarkadarako, doktrina berri bat zabaltzen hasia 
zen industria-iraultza berri horren arkitektoen artean, lotzen 
zituena produktibitate- eta ustiaketa-maila handiagoa gizo-
nezkoen soldata handiagoekin, lanaldiaren murrizketarekin 
eta, garrantzitsuena, emazte langile eta aurreratzaileek ber-
matu beharreko bizi-baldintza hobeekin.14 

Hamarkada batzuk geroago, Alfred Marshall 
ingeles ekonomialariak argi baino argiago jaso zuen in-
dustria-kredo berria Principles of Economics [Ekonomiaren 
oinarriak] (1890) liburuan. Langileen «osasuna eta indar 
fisiko, mental eta morala» bermatzen zuten baldintzei 
buruzko hausnarketa egin zuen, bere hitzetan «era-
ginkortasun industrialaren funtsa» zena eta «zeinaren 
mendeko baiten aberastasun materialaren produkzioa»,15 
eta ondorioztatu zuen faktore garrantzitsuenetako bat 
«emazte trebe bat» zela, zeinak «janaritarako emandako 

13 Bigarren Industria Iraultzari buruz gehiago jakiteko, ikus Seccombe, op. 
cit., 4. kap., «The Second Industrial Revolution: 1873-1914»; Hobsbawm, 
op. cit., 6. kap., «Industrialization: the Second Phase 1840-95». 

14 E.J. Hobsbawm, Industry and Empire. II. liburukia, 101. orrialdetik aurrera.
15 Alfred Marshall, op. cit., 193. or.
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hamar txelinekin gehiago egin dezakeen bere familiaren 
osasunaren eta indarraren alde batere trebeziarik ez duen 
emazte batek hogei txelinekin egin dezakeena baino».16 
Beste hau ere eransten zuen: 

Pobreen arteko haurren heriotza-tasa handiaren arrazoi 
nagusietako bat da haien janariak ganorarik gabe eta utzike-
riaz prestatzen direla. Eta amak behar bezala jagon ez arren 
zelan edo halan aurrera egiten duten haurrak gorpuzkera 
makalarekin hazten dira askotan. 17

Lanerako «gaitasun orokorra» zehazterakoan, 
Marshallek zioen ama zela horretan eragina zeukan lehe-
na, bai eta eraginik indartsuena zeukana ere.18 Horrela 
definitzen zuen berak delako «gaitasun orokor» hori:

Buruan aldi berean hainbat gauza edukitzeko gai izatea, 
dena prest izatea hala behar denean, zerbait gaizki dabile-
nean berehalakoan erantzutea, egindako lanaren aldaketa 
xeheenaren aurrean azkar egokitzea, zentzuduna eta fidaga-
rria izatea, larrialdi-egoeretarako indarra gordetzea (…) Horiek 
dira industria-pertsona bikainak sortzeko ezinbestekoak diren 
ezaugarriak. Ez dira lanbide bakar baten berariazko ezauga-
rriak, baina guztietan dira desiragarriak (…).19

Ez da harritzekoa, beraz, 1840ko urteetatik au-
rrerako txosten guzti-guztietan esatea murriztu egin 
behar zirela emakumeen –batez ere ezkonduen– fa-
brikako lanorduak, hartara emakumeak etxeko lanak 

16 Ibid., 195. or.
17 Ibid., 195.-196 or.
18 Horrela zioen Marshallek: «Gaitasun orokorra haurtzaroko eta gaztaroko 

ingurunearen araberakoa da zati handi batean. Kasu horretan, 
lehendabiziko eragina, eta indartsuena zatiz, amarena da». (Ibid., 207. 
or.). Horregatik, Marshallek uko egiten zion emakumeek soldata baten 
truke lan egiteari. Adierazi zuenez, haurren heriotza-tasa «handiagoa 
da oro har, batez ere soldatapeko lanak egiteko beren etxeko lanak alde 
batera uzten dituzten ama asko dauden tokietan» (Ibid., 198. or.). 

19 Ibid., 206.-207. or.
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egiteko gai izan zitezen; horrez gain, txostenetan ahol-
katzen zen enplegatzaileek ez zitzatela kontratatu 
umedun zeuden emakumeak. Langile-klasearen ba-
rruan etxekoandrearen papera sortzeko eta, horrekin 
batera, garai batean erdiko klaseak baino ez zeukan 
etxe- edo familia-eredua langile-klasera zabaltzeko be-
netako arrazoia langile-eredu berri baten beharra zen: 
langile osasuntsuagoa, mardulagoa, produktiboagoa 
eta, batez ere, diziplinatuagoa eta «etxekotuagoa».

Hortik etorri ziren emakumeen eta haurren ka-
leratze mailakatua, familia-soldataren onarpena eta 
emakumeen eskolaratzea etxeko lanetarako beha-
rrizanetan trebatzeko; hau da, hortik etorri ziren 
erreprodukzio-erregimen berri bat eta «kontratu so-
zial» berri bat, Lehen Mundu Gerrarako arau bihurtu 
zena herrialde industrializatu guztietan eta AEBetan 
goia jo zuena gerraren aurreko hamarkadan, «Garai 
Aurrerakoi» deiturikoan fordismoa sortu zenean.20 
Kontratu haren arabera, langile-klasean egindako in-
bertsioa berdintzeko ezinbestekoa zen produktibitatea 
handitzea eta etxekoandreak bere gain hartzea hainbat 
ardura, hala nola soldata zentzuz xahutzea, langileak 
ondo zaintzea –hurrengo lanegunari aurre egiteko bes-
te– eta umeak behar bezala heztea, etorkizunean berak 
ere langile izateko.

Ingalaterran, prozesu hori 1842ko Meatzaritza-
ko Legea onartzearekin batera abiatu zen, emakumeek 
eta hamar urtetik beherako mutikoek meategietan 
lan egitea galarazten zuena, bai eta 1847ko Hamar Or-
duen Legearekin ere, langileak 1833tik eskatzen aritu 
zirena, batez ere Lancashiren. Emakumeen eta umeen 
lanaldiak murrizten zituzten legeak onartzeaz gain, 

20 Gai honi buruz gehiago jakiteko, ikus, beste batzuen artean, Dalla Costa, 
op. cit., 2015 eta Folbre, op. cit., 1991. 
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beste erreforma batzuk ere egin zituzten, bultzatu 
zutenak langile-klaseko familiaren sorkuntza eta tru-
kean soldatarik jaso gabe etxeko lanak egiten dituen 
emakumearen rolaren eraikuntza. Gizonezkoen sol-
datak nabarmen igo ziren, % 40 inguru 1862 eta 1875 
bitartean;21 hortik aurrera azkar egin zuten gora, eta 
1900ean 1875ean baino heren bat gehiago kobratzen 
zuten gizonezkoek. 1870ean, berriz, hezkuntza-siste-
ma nazionala sortu zen, 1891n derrigorrezko bihurtu 
zena. Handik gutxira, «oinarrizko hezkuntzako eskola 
publikoetan Etxeko Zientziak ikasgaia eta etxeko kon-
tuei buruzko eskola praktikoak jarri zituzten».22

Osasunaren arloan ere erreformak egin zituz-
ten, «estolderia, ur-hornikuntza eta kale-garbiketa» 
antolatuta; hartara, epidemia errepikariak mantsotzea 
lortu zen.23 Arropa- eta oinetako-dendak agertzearekin 
batera, langileei zuzendutako kontsumitzaileen mer-
katu bat sortzen hasi zen.24 1860rako, «haurren bizitza 
babesteko» elkarteak sortzen hasi ziren, gobernuari 
eskatzeko «haur-haztegien» [baby-farming] aurka esku 
hartzeko. Utzikeriaz salatuta errudun jotako ema-
kumeak zigortzeko egitasmoak aurkeztu ziren, bai 
eta fabrikan lanean ziharduten emakumeen haurrak 
zaintzeaz arduratzen ziren umezainak erregistra-
tzera eta ikuskapenak izatera behartzeko planak ere. 
Eguneko haurtzaindegiak sortzeko saiakerak ere egin 
ziren, oraindik enplegu bat zeukaten amei zuzenduak; 
horrela, bada, 1850ean lehenbiziko eguneko haurtzain-
degia zabaldu zuten Lancashiren, Manchesterreko eta 
Salford-eko alkateek babestuta. Alabaina, ekimen ho-

21 Hobsbawm, op. cit., 133. or.: «1870eko hamarkadako lehen urteetarako, 
sindikatuak ofizialki aintzat hartuak eta onartuak zeuden», ibid., 128. or.

22 Ibid., 79. or.
23 Ibid.,131. or.
24 Ibid., 136. or.
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riek huts egin zuten, soldatapeko emakume langileak 
kontra agertu zirelako; izan ere, beren ikuspegiaren 
arabera, haurtzaindegietako langileek lana kentzen 
zieten emakume zaharragoei, fabrikako lana egiteko gai 
ez zirenak eta beste andre batzuen haurrak zaintzetik 
bizi zirenak.25 

Azkenik, bai langile-klaseko familiaren eraikun-
tzak bai lan-indar osasuntsuago eta produktiboagoaren 
sorkuntzak etxekoandrearen eta prostitutaren artean 
banaketa argi bat egitea eskatzen zuten; alta, errefor-
mistek berek ere onartzen zuten ez zela erraza izango 
emakume bat etxean atxikitzea musu-truk lanean, ha-
ren lagunek eta ahizpek diru gehiago eta lan gutxiago 
izango bazuten beren gorputzak kaleetan salduta.

Kasu horretan ere, langile-klasean zegoen 
prostituta-kopuru handiaren erruduntzat jotzen ziren 
ez bakarrik soldata txikiak eta jendez gainezkako 
bizi-baldintzak, baita etxeko lanetarako prestatuta ez 
zeuden emakumeak ere; izan ere, neska proletarioak 
etxeko lanak egiteko gai izango balira, besterik ez 
bazen ere kolonietara esportatu ahal izango lirateke, 
neskame-lanak egitera (1857ko The Times aldizkariko 
artikulu batean argudiatzen zen bezala).26 Prostituzioak 
eragindako arazoak konpontzeko proposatutako 
irtenbideetako bat «Trebatu Emakumeak Etxeko 
Lanetan» programa izan zen. Aldi berean, arau berriak 
ezarri ziren, sexu-lana gehiago kontrolatzeko eta are 
umiliagarriago bilakatzeko: prostituten lantoki ziren 
ostatuen erregistroak, derrigorrezko bisita medikoak 
–1864, 1866 eta 1869ko Gaixotasun Kutsakorren Legeen 
bidez betearaziak– eta osasun-azterketa haietan 

25 Hewitt, op. cit., 166. or.
26 William Acton, Prostitution, 210.-211. or.
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gaixotasunen bat atzemanez gero emakumeak 
ospitalean atxilo edukitzea, sei hilabetera arteko 
denboraldi batez gehienez ere.27 

Emazte on, langile eta aurreztailearen eta pros-
tituta xahutzailearen arteko bereizketa nahitaezko 
eskakizuna zen mendearen aldaketarekin batera etorri 
zen familia-eredua osatzeko; izan ere, emakume «ona» 
eta emakume «txarra» –«emaztea» eta «puta»– bereiz-
tea ezinbesteko baldintza bat zen etxeko soldatarik 
gabeko lanak onartzeko.

William Acton doktore eta erreformista ezagu-
nak hala idatzi zuen:

Nire interesik behinena da kontuan hartzea zer eragin 
duen [bereizketa horrek] emakume ezkonduengan, hasten 
direnean ikusten (…) beren ahizpa gutiziotsu eta lizunkoiak 
arrandiatuz alaiki, edo ‘primeran’, beren hizkuntza erabiliz, gi-
zonen adeitasun guztiak onartuz, doako likorez aserik, tokirik 
hoberenetan eserita, beren estatusari dagokiona baino askoz 
dotoreago jantzita, dirua erruz eralgitzeko, josteta edo goza-
menei ukorik egin gabe, etxeko lanen ardurarik ez eta umeen 
kargarik batere gabe. Dramaren esanahia edozein delarik ere, 
bizimodu nasai baten benetako gehiagotasun hori ezin zit-
zaion oharkabean pasatu sexu bizkorrari.28

Etxekoandreen eta fabrikako nesken arteko 
bereizketarekin eta, are garrantzitsuagoa dena, etxe-
koandreen eta prostituten arteko bereizketarekin, 
sexuaren araberako lan-banaketa berri bat sortu zen, 
bereizgarri zuena ez bakarrik lanerako tokia, ezpada 
baita batzuen eta besteen zereginen azpian zetzaten 
gizarte-harremanak ere. Soldatarik gabeko lanaren eta 
gizonekiko mendekotasunaren ordainetan, etxekoan-

27 Acton, op. cit., 232. or., 1. oharra.
28 Acton, op. cit., 54.-55. or.
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dreek errespetagarritasuna lortu zuten. «Akordio» hori 
1960ko eta 1970eko urteetaraino hedatu zen, norabide 
askotan hedatu ere, emakume-belaunaldi berri bat uko 
egiten hasi zitzaionera arte. Nolanahi ere, erregimen 
berriarekiko aurkakotasuna oso azkar sortu zen, erre-
formisten ahalegina hastearekin bat.

Badirudi asko izan zirela etxean lan egitera behar-
tuak izateari aurre egin zioten emakume proletarioak. 
Hewitt-ek azaltzen duenez, Ipar Ingalaterrako emaku-
me askok etxetik kanpora lan egiten zuten nahiz eta ez 
izan horren beharrik, «lanera biziki zaletu» zirelako29 eta 
nahiago zutelako «jendez mukuru zegoen fabrika etxe 
isila baino, gorroto ziotelako etxeko lan bakartiari».30 

Egoera berri hartan familiaren biziraupena gi-
zonezko langileen mende zegoenez, emakumeen eta 
gizonen artean gatazka-iturri berri bat sortu zen: sol-
dataren erabilera eta kudeaketa. Horren ondorioz, 
paga-eguna tentsio handiko eguna izaten zen: emaku-
meak artega egoten ziren senarrak lanetik noiz itzuliko, 
eta askotan bidera irteten zitzaizkien, haiek tabernara 
joan eta soldata eztarrian behera edan aurretik harra-
patzeko; beste batzuetan, ostera, semeak bidaltzen 
zituzten aitaren bila, eta sarri borroka fisikoaren bidez 
ixten zen auzia.31

Arrazoi beragatik, eraldaketa-prozesu izugarri 
hartan gizon eta emakume langileen interesak alden-
duz joan ziren. Sindikatuek Lehen Mundu Gerrarako 
jada industria-eremuetan nagusi zen erregimen etxe-
tiar berria txalotzen zuten bitartean, emakumeek 
ibilbide berri bati ekin behar izan zioten, gizonekiko 
independentziaz gabetu eta beste emakumeengandik 
gero eta gehiago urruntzen zituena, etxe-zoko bakartu 

29 Hewitt, op. cit., 191. or.
30 Ibid.
31 Seccombe, op. cit., 146.-154. or.
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eta itxian lan egitera beharturik, beren jabetzako diru-
rik gabe eta lanerako ordu-mugarik gabe.

Brooklyn
2016
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1975an Nicole Cox-ekin batera idatzia1

Marx-en garaiaz geroztik, argi geratu da soldata 
dela kapitalak aginterako eta garapenerako erabiltzen 
duen baliabidea; beste era batera esanda, gizarte ka-
pitalista baten oinarria soldatapeko gizonezko eta 
emakumezko langileek eta haien esplotazio zuzenak 
osatzen dute. Baina langile-klasearen mugimenduko 
antolakundeek ez dute argi izan eta ez dute onartu ka-
pitalak soldata horien bidez antolatu duela, hain justu 
ere, soldatarik gabeko langileen esplotazioa. Eta sol-
dataren gabeziak esplotazioa ezkutuan gorde duenez, 
esplotazio hori are eraginkorragoa izan da: «Emaku-

1 Artikulu hau, hasiera batean, Liberation aldizkarian Carol Lopate-k 
sinaturik eta «Women and Pay for Housework» [Emakumeak eta Ordaina 
Etxeko Lanentzat] izenburupean argitaratutako artikulu bati erantzunez 
idatzi genuen. Aldizkariko editoreek atzera bota zuten gure erantzuna. 
Argitaratzea erabaki dugu, Lopatek ia beste inork baino irekitasun 
handiagoarekin azaltzen dituelako ezkerraren oinarriak eta ezkerrak une 
honetan nazioarteko mugimendu feministarekin daukan harremana. Testu 
hau argitaratuta, gure helburua ez da eztabaida antzu bat abiaraztea 
ezkerrarekin, ezpada eztabaida bati amaiera ematea.

HIRU
KONTRAERASOA SUKALDETIK
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meei dagokienez, badirudi berek egiten duten lana 
kapitaletik at dagoen zerbitzu pertsonal bat dela».2 

Ez halabeharrez, azken hilabeteotan Soldatak 
Etxeko Lanentzat mugimenduaren aurkako erasoak 
argitaratu dira ezkerreko hainbat egunkaritan. Emaku-
meen mugimenduak jarrera autonomoa erakutsi duen 
orotan, ezkerrak mehatxatua ikusi du bere burua. Ez-
kerrak jakin badaki ikuspegi horrek «emakumearen 
auzitik» harago doazen inplikazioak dauzkala eta ezke-
rraren iraganeko eta egungo politikekiko haustura bat 
adierazten duela, bai emakumeei dagokienez bai lan-
gile-klaseko gainerako kideei dagokionez ere. Izan ere, 
ezkerrak historian zehar emakumeen gatazkekiko ager-
tu duen sektarismoak argi erakusten du azaletik baino 
ez duela ulertu nola funtzionatzen duen kapitalismoa-
ren aginpideak eta zein den aginpide hori deuseztatzeko 
klase-borrokak jarraitu beharreko norabidea.

«Klase-borrokaren» eta «langile-klasearen 
interes bateratuaren» izenean, ezkerrak beti 
langile-klaseko sektore jakin batzuk hautatu ditu 
subjektu iraultzailetzat, eta beste sektore batzuk 
aurreko horien borrokak babeste hutsera kondenatu 
ditu. Hartara, ezkerrak lan-banaketa kapitalistaren 
ezaugarri diren klase-banaketa berak erreproduzitu 
ditu barne-antolaketari eta estrategiari dagozkien 
helburuetan. Alde horretatik, eta jarrera taktikoak 
ugariak izan badira ere, ezkerra beti egon da 
estrategikoki bat eginda. Subjektu iraultzaileak 
hautatzerakoan, estalinistek, troskistek, anarkistek, 
ezker zahar eta berriak, denek bat egiten dute beren 
baieztapen eta argumentuetan, kausa komun baten 
izenean.

2 Mariarosa Dalla Costa, «Women and the Subversion of the Community», 
25.-26. or.
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«Garapena» eskaintzen digute

Ezkerrak onartua du soldata marra bereizgarri bat 
dela, banatzen dituena lana eta ez-lana, produkzioa eta 
parasitismoa, ahalmen potentziala eta ahalmenaren 
ahultzea; horrenbestez, emakumeek etxean 
kapitalarentzat egiten duten lan neurrigabea ezkerraren 
azterketa eta estrategiatik kanpo geratu da. Lenin-ekin 
hasi, Gramsci-rekin segi eta Juliet Nitchell-ekin amaitu, 
ezkerreko tradizio guztiak onartu du etxeko lana 
bazterreko lana dela kapitalaren erreprodukziorako eta 
etxekoandrea bazterrekoa dela borroka iraultzailerako. 
Ezkerraren arabera, emakumeek, etxekoandre diren 
aldetik, ez dute sufritzen kapitalagatik, baizik eta 
kapitalaren gabeziagatik. Dirudienez, emakumeon 
arazoa zera da, kapitalak ez duela egin gure sukalde eta 
logeletarako bidea eta horrek bi ondorio izan dituela: 
batetik, kapitalismoaren aurreko fase feudal batean 
trabaturik geratu gara, eta, bestetik, gure sukalde 
eta logeletan edozer egiten dugularik ere ez diogu 
inolako ekarpenik egiten gizarte-aldaketari. Jakina, 
gure sukaldeak kapitaletik at badaude, sukaldeak 
deuseztatzeko egiten ari garen borrokak ez du sekula 
eragingo kapitala erortzea. 

Zergatik onartzen du kapitalak errentagarria ez 
den horrenbeste lan, produktiboa ez den horrenbeste 
denbora? Ezkerrak ez dio aurre egiten galdera horri, 
uste osoa jarriz beti kapitalaren irrazionaltasunean 
eta haren planifikatzeko ezintasunean. Alderantziz; 
emakumeen eta kapitalaren arteko harreman espezi-
fikoaren inguruan argi egiten saiatu ordez, teoria bat 
garatu du, zeinaren bidez azaltzen baitu emakumeen 
azpigarapen politikoa gainditzeko bide bakarra ema-
kumeok fabrikan lanean hastea dela. Horrenbestez, 
ez du onartzen emakumeak harreman kapitalistetatik 
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baztertu izanak haien zapalkuntza ekarri duenik; irauli 
egiten du azterketa horren logika, eta estrategia berri 
baten itxura ematen dio, helburu duena emakumeok 
ere harreman horietan parte hartzea, ez harreman ho-
riek deuseztatzea.

Alde horretatik, harreman zuzena dago ezkerrak 
emakumeentzat diseinaturiko estrategiaren eta «Hi-
rugarren Mundu»arentzat diseinaturikoaren artean. 
Emakumeak fabriketara eraman nahi dituzten bezala, 
fabrikak «Hirugarren Mundu»ra eraman nahi dituzte. 
Bi kasuetan, ezkerrak uste du «azpigaratu»ak –soldata-
rik ez daukagunok eta teknologia-maila txikiagoarekin 
lan egiten dugunok– «benetako langile-klasea» baino 
atzerago daudela, eta lehenengoek azken horiek ha-
rrapatzeko modu bakarra esplotazio kapitalistaren 
eredu aurreratuago bat lortzea dela, alegia, fabrikako 
lanari dagokion parte handiago bat. Bi kasuetan, ezke-
rrak soldatagabeei edo «azpigaratu»ei eskaintzen dien 
borroka ez da kapitalaren aurkako borroka bat, baizik 
eta kapitalaren aldekoa, kapitalismo arrazionalago, ga-
ratuago eta produktiboago baten aldekoa. Emakumeoi 
dagokigunez, ez digute eskaintzen soilik «lan egite-
ko eskubidea» (hori langile guztiei eskaintzen diete), 
ezpada lan gehiago egiteko eskubidea, esplotatuago 
izateko eskubidea.

Borroka-zelai berri bat
Soldatak Etxeko Lanentzat mugimenduaren 

oinarri politikoan dagoena da uko egiten diola 
ondoren azalduko ditugun bi alderdi hauek parekotzat 
jotzen dituen ideologia kapitalistari: alde batetik, 
soldatagabetasuna eta garapen teknologiko txikia, eta, 
bestetik, atzerapen politikoa, botererik eza eta gure 
buruaren antolamendurako ezinbestean kapitalak 
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aurrez antolatuak izateko beharra. Ez dugu onartzen 
soldatarik gabeko langileak izateagatik edo teknologia-
maila txikiagoarekin lan egiteagatik (bi baldintza 
horiek lotura estua daukate, gainera) langile-klaseko 
gainerako pertsonen bestelako beharrak izan behar 
ditugunik. Ez dugu onartzen Detroit-en automozioan 
lanean ari den gizonezko langile bat muntaketa-
katearen aurka borroka daitekeen arren gu fabrikako 
lana egitearen alde borrokatu behar garenik, nondik 
eta metropoliko sukaldeetatik edo «Hirugarren 
Mundu»ko sukalde eta soroetatik, noiz eta mundu 
osoko langileak fabrikako lan horri uko egiten ari 
direnean gero eta indar handiagoz. Ideologia horrekiko 
gure errefusa eta askapen-bide gisa ulertutako 
garapen kapitalistarekikoa errefusa –edo, hobe esanda, 
kapitalismoarekikoa, kapitalismo horrek edozein 
forma hartzen duelarik ere– bat eta bera da. Eta errefus 
horrek berezkoa du eskatzea kapitalismoa berriz 
definitzea eta langile-klasea nork osatzen duen berriz 
zehaztea, hau da, klase-indarrak eta klase-beharrak 
berriz aztertzea.

Beraz, Soldatak Etxeko Lanentzat mugimen-
dua ez da eskaera bat gehiago besteen artean, baizik 
eta borroka-eremu berri bat zabaltzen duen ikusmol-
de politiko bat, emakumeengandik hasten bada ere 
langile-klase osoari dagokiona.3 Garrantzitsua da hori 
azpimarratzea; izan ere, ezkerrak hori egiten du, mu-
gimendu osoa eskaera bakarrera murriztu, hartara 
izen ona kenduz mugimenduari eta hura kritikatzeko 
bidea irekiz, eta, azken finean, mugimenduak agerian 
jartzen dituen auzi politikoak saihestuz. Lopatek sina-
tutako «Women and Pay for Housework» [Emakumeak 
eta Ordaina Etxeko Lanentzat] artikuluak argi erakus-

3 Silvia Federici, «Wages against Housework», 1975.
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ten du joera hori. Izenburuak berak –«Ordaina Etxeko 
Lanentzat»– ez du auzia behar bezala jasotzen, soldata 
ez da-eta diru apur bat bakarrik; kapitalaren eta langi-
le-klasearen arteko botere-harremanaren adierazpena 
da. Bestalde, bada Soldatak Etxeko Lanentzat mugimen-
duaren izen ona belzteko erabiltzen den beste modu 
bat ere: esatea ikuspegi hori Italiatik inportatua dela 
eta ez daukala zerikusirik AEBekin, non emakumeek 
«lana egiten» duten.4 Desinformazioaren beste adibi-
de bat da hori. The Power of Women and the Subversion 
of the Community [Emakumeen Boterea eta Komunita-
tearen Subertsioa] liburuan –Lopatek aipatutako iturri 
bakarra–, argi azaltzen da Soldatak Etxeko Lanentzat 
mugimendua nazioartera zabaldutako testuinguru ba-
tean sortu zela. Edonola ere, kapitalaren nazioarteko 
integrazioaren gaur eguneko fase honetan, tokiz kanpo 
dago gure mugimenduaren jatorri geografikoaren bila 
hastea. Benetan axola duena haren genesi politikoa da, 
hots, ez onartzea lana –esplotazioa– eta horren aurka 
altxatzeko ahalmena soldata baten testuinguruan soi-
lik uler daitezkeenik. Gure kasuan, «lan egiten duten» 
emakumeen eta –«etxekoandreak besterik» ez direnez– 
«lanik egiten ez duten» emakumeen arteko banaketaren 
amaiera esan nahi du, eta horrek berekin dakar solda-
tarik gabeko lana ez dela lana, etxeko lana ez dela lana 
eta, paradoxikoki, AEBetako emakumeek bakarrik lan 
egiten eta borrokatzen dutela, haietako askok bigarren 
lan bat daukatelako. Baina emakumeek etxean egiten 
duten lana ez ikusteak esan nahi du munduko biztanle 
soldatagabeek –alegia, munduko biztanle gehien-gehie-
nek– egiten duten lana eta borroka ez ikustea. Ez 

4 «Etxeko lanentzat soldata eskatzen zuen mugimendua Italiatik iritsi 
zen, eta han klase guztietako emakume gehien-gehienak etxean daude 
oraindik. AEBetan, emakumeen erdiak baino gehiagok lana daukate». 
Lopate, «Women and Pay for Housework», op. cit., 9. or. 
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onartzea AEBetako kapitala soldatapeko lanari esker be-
zainbat esklaboen lanari esker eraiki zela eta, gaur egun 
ere, soroetan, sukaldean eta AEBetako eta mundu osoko 
kartzeletan milioika emakume eta gizonek egiten duten 
lan soldatarik gabekoari esker jarraitzen duela hazten.

Lan ikusezina
Emakume garen aldetik, jakin badakigu 

kapitalarentzat egiten dugun lanaldiak ez duela beti 
txeke bat ekartzen berekin, laneguna ez baita hasten 
ez amaitzen fabrikako ateetan; horrenbestez, berriro 
ere etxeko lanaren izaerarekin eta hedadurarekin 
egiten dugu topo. Adabatu beharreko galtzerdietatik eta 
sutan jarritako eltzetik burua altxatu eta gure egunak 
emandakoari erreparatzen diogunean, ohartzen gara 
ezen guri inolako soldatarik ekarri ez arren merkatu 
kapitalistan inoiz agertutako produkturik baliotsuena 
produzitzen ari garela: lan-indarra. Etxeko lanak egitea 
etxea garbitzea baino askoz gehiago da. Soldata irabazten 
dutenei fisikoki, emozionalki eta sexualki zerbitzatzea 
da, egunez egun haiek lanerako prestatzea. Gure haurrak 
–etorkizuneko langileak– zaintzea da, jaiotzen diren 
unetik eta eskola-urteetan zehar lagunduz, haiek ere 
kapitalismoak espero bezala jarduten dutela ziurtatuz. 
Horrek esan nahi du fabrika bakoitzaren atzean, eskola 
bakoitzaren atzean, bulego edo meategi bakoitzaren 
atzean milioika emakumeren lan ikusezina dagoela, 
fabrika, eskola bulego edo meategi horietan lan egiten 
duen lan-indarra produzitzeko xedez beren bizitza eta 
beren lana eman duten emakumeen lana.5

5 Mariarosa Dalla Costa, «Community, Factory and School from the 
Woman’s Viewpoint»: «Komunitatea da, funtsean, emakumearen tokia, 
han egiten baitu bere lana. Baina, aldi berean, fabrikak ere emakumeen 
lana irudikatzen du; han ikusten ez baditugu ere, beren lana gizonei pasa 
diete, fabrikan ikusten diren pertsona bakarrei. Gisa berean, eskolak ere 
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Hori dela eta, gaur egun ere etxeko lana eta 
familia dira produkzio kapitalistaren zutarriak, bai 
herrialde «garatu»etan bai herrialde «azpigaratu»etan; 
garapen kapitalistaren fase guztietan, produkzioak 
nahitaezkoa du lan-indar egonkor eta diziplinatua 
eskuratzeko ahalmena. Alabaina, emakumeon 
lan-baldintzak aldatu egiten dira herrialde batetik 
bestera. Herrialde batzuetan, haurrak produzitu behar 
ditugu etengabe; beste batzuetan, berriz, haurrik 
ez produzitzeko esaten digute, batez ere beltzak 
bagara, gizarte-laguntza jasotzen badugu edo «bazter-
nahasleak» produzitzeko joera badaukagu. Herrialde 
batzuetan, prestakuntza berezirik gabeko langileak 
produzitzen ditugu soroetarako; beste batzuetan, 
ostera, langile prestatuak eta teknikariak produzitzen 
ditugu. Nolanahi ere den, soldatarik jaso gabe egiten 
dugun lana eta kapitalarentzat betetzen dugun funtzioa 
bera da herrialde guztietan. Bigarren lan bat lortzeak 
ez gaitu sekula lehendabizikotik libratu. Emakumeen 
kasuan, bi lan izateak esan nahi duen bakarra da 
bien aurka borrokatzeko indar eta denbora gutxiago 
izatea. Are gehiago, lanaldi osoz diharduenak etxean 
zein etxetik kanpora, ezkonduak nahiz ezkongabeak, 
lanordu gehiago sartu behar ditu bere lan-indarra 
erreproduzitzeko, eta emakumeek jakin badakite zer 
zapaltzailea izan daitekeen hori; izan ere, emakumea 
bazara eta lana lortu nahi baduzu ezinbestekoak 
dituzu soineko polit bat eta orrazkera eder bat, berdin 
ezkontza-merkaturako zein soldatapeko lanaren 
merkaturako. Horregatik guztiagatik, zalantzan 
jartzen dugu AEBetan «eskolek, haurtzaindegiek, 

emakumeen lana irudikatzen du; ez ditugu han ikusiko, baina beren lana 
ikasleei pasa diete, goizero-goizero agertzen direnak amak jaten emanak, 
amak zainduak eta amak goitik behera lisatuak». 
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haur-eskolek eta telebistak horrenbesteko ardura» 
kendu ote dieten amei «beren umeen sozializazioari 
dagokionez», eta «etxearen tamaina txikitzeak eta 
etxeko lanen mekanizazioak etxekoandreei denbora 
libre askoz gehiago» ekarri ote dieten, hainbeste non 
orain denbora hori «teorikoki etxekoandreei denbora 
aurrezteko diseinatutako tramankuluak erosten eta 
konpontzen» ematen duten.6

Haurtzaindegiek eta haur-eskolek ez digute se-
kula denbora librerik ekarri emakumeoi; ekarri diguten 
bakarra da lan egiteko denbora gehiago. Teknologia-
ri dagokionez, AEBetan, hain zuzen ere, ikus dezakegu 
inon baino hobeto teknologia sozialki eskuragarriaren 
eta gure sukaldeetara pixkana sartzen den teknologia-
ren arteko arrakala. Eta, kasu horretan ere, soldata da 
–soldata edukitzea ala ez edukitzea– eskuratzen dugun 
teknologiaren kantitatea eta kalitatea baldintzatzen 
duena. Izan ere, «orduka ordaintzen ez badizute, ez dio 
inori axola zenbat denbora behar duzun zure lana egite-
ko».7 AEBetako egoerak erakusten duena da, beste ezer 
baino gehiago, ez teknologiak ez bigarren lan batek ezin 
duela emakumea etxeko lanetatik libratu eta «teknika-
ri bat produzitzeak ez duela eskatzen prestakuntzarik 
gabeko langile bat produzitzeak baino neketasun txi-
kiagoa, emakumeek debalde lan egiteari egiten dioten 
ukoak ez baitauka zerikusirik bi patu horiekin, baterako 
zein besterako erabiltzen den teknologia-maila edozein 
delarik ere; emakumeek onartzen ez dutena da produ-
zitu ahal izateko bizi behar izatea, produzitu beharreko 
haur hori edozein moldetakoa delarik ere».8

Kontu bat argitzea falta da: etxean egiten dugun 
lana produkzio kapitalista dela diogunean, ez dugu 

6 Lopate, op. cit., 9. or.
7 Dalla Costa, «Women and the Subversion of the Community», 28.-29. or.
8 Dalla Costa, «Community, Factory and School». 
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esan nahi lan hori «indar produktibo» gisa legitimatzea 
nahi dugunik; bestela esanda, ez da moralismorako 
darabilgun baliabide bat. Produktiboa izatea ikuspegi 
kapitalista batetik soilik da dohain moral bat, edo are 
gehiago, ezinbesteko dohain bat. Langile-klasearen 
ikuspuntutik, produktibo izateak gauza bakarra esan 
nahi du: esplotatua izatea. Marxek onartzen zuen legez, 
«beraz, langile produktibo bat izatea ez da zorioneko 
kontu bat, ezpada zoritxarrekoa».9 Hortaz, autoestimu 
gutxi ateratzen dugu hortik.10 Baina esaten dugunean 
etxeko lanak produkzio kapitalistaren barruan sartzen 
direla, zehazten ari gara, batetik, lan-banaketa kapita-
listan daukagun funtzioa, eta, bestetik, gure iraultzak 
hartu beharreko molde espezifikoak. Amaitzeko, ka-
pitala produzitzen dugula diogunean, esaten ari gara 
kapitala deuseztatu nahi –eta ahal– dugula eta ez 
diogula ekin nahi jada galdua daukagun borroka bati, 
esplotazio-molde eta -maila batetik beste esplotazio-
molde eta -maila batera eramango gaituen borrokari.

Argi esan behar dugu, baita, ez dihardugula 
«mundu marxistako kategoriak maileguan hartzen».11 
Halere, onartzen dugu ez gaudela Lopate bezain gogotsu 
Marxen lana alde batera uzteko; izan ere, Marxek az-
terketa bat eskaini digu, gizarte kapitalista batean nola 
funtzionatzen dugun ulertzeko ezinbestekoa dugun az-
terketa. Bestalde, uste dugu Marxek itxuraz etxeko lanei 
egindako ezikusiak faktore historikoak dauzkala oina-
rrian. Eta hori esatean ez dihardugu bakarrik Marxek 
bere garaikideekin (eta ez bakarrik haiekin) partekatzen 
zuen chauvinismo gizonezkoari buruz. Marx bere obra 

9 Karl Marx, Capital, I. lib., 644. or.
10 Lopate, op. cit., 9. or.: «Beharbada, berdintasunerako bidean lehen 

urratsak egiten hasteko nahitaezkoak diren autoestimua eta konfiantza 
lortzeko behar dute emakumeek soldata bat irabaztea».

11 Ibid., 11. or.
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idazten ari zen garaian, familia nuklearraren eta etxeko 
lanen eraikuntza erabat bukatu gabe zegoen oraindik.12 
Marxek begien aurrean zeukana zen, batetik, emakume 
proletario bat, senarrarekin eta haurrekin batera fabri-
kan lanean ziharduena, eta, bestetik, etxean zerbitzari 
bat zeukan emakume burges bat, zeinak, lanean jardun 
ala ez, ez zuen produzitzen salgaiak sortzeko beharrez-
koa zen lan-indarra. Familia nuklearrik ez egoteak ez 
zuen esan nahi langileak ez zirenik bikoteka elkartzen 
eta ez zutenik kopulatzen. Esan nahi zuen ezinezkoa 
zela familia-harremanak izatea eta etxeko lanak egi-
tea, familiako kide bakoitzak hamabost ordu egiten 
zituelako fabrikan eta ez zegoelako familia-bizitzarako 
denborarik ez espazio fisikorik.

Epidemiek eta gehiegizko lanak lan-indarra sa-
rraskitu ostean eta, are garrantzitsuago, Ingalaterra 
iraultzaren amildegi-ertzeraino bultzatu zuten 1830eko 
eta 1840ko urteetako langile-borroka ugarien ondoren, 
ezinbestekoa zen lan-indar egonkor eta diziplinatuago 
bat sortzea; horretarako, kapitalak familia nuklearra 
antolatu zuen eta lan-indarraren erreprodukzioaren 
erdigunean jarri zuen. Beraz, «mendebalde»an eza-
gutzen dugun familia ez da kapitalismoaren aurreko 
egitura bat, baizik eta kapitalak kapitala sortzeko era-
turiko egitura bat, ustez lan-indarraren kantitatea eta 
kalitatea bermatu eta kontrolatuko duen erakundea. 
Horrenbestez, «sindikatuek bezala, familiak ere langi-
lea babesten du, bermatuz gainera ez gizonezkoak ezta 
emakumezkoak ere ez direla izango langileak besterik. 
Horregatik da hain garrantzitsua langile-klaseko ema-
kumeek familiaren aurka antolaturiko borroka».13

12 Kasu honetan, familia nuklearraren sorrera harreman kapitalisten lehen 
fase gisa ulertu behar da. 

13 Dalla Costa, «Women and the Subversion of the Community», 41. or.
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Gure soldatagabetasuna diziplina gisa

Familia, funtsean, gure lan soldatarik 
gabekoaren instituzionalizazioa da, soldatarik ez 
izateagatik gizonekiko daukagun mendekotasunarena, 
eta, ondorioz, emakumeok eta gizonak diziplinatu 
gaituen eta berdintasunean oinarritzen ez den botere-
banaketa baten instituzionalizazioa. Izan ere, gure 
soldatagabetasunak eta gure mendekotasunak gizonak 
beren lanera loturik eduki ditu, lan egiteari uztea 
bururatuz gero beren soldataren mendeko emazte 
eta umeak aurrez aurre izango zituztela bermatuz. 
Hori da «gure ohitura zaharren, emakumeon eta 
gizonen ohituren» oinarria, Lopateri hain hautsezina 
begitantzen zaiona. Ez halabeharrez, gizon batentzat 
zaila da «ordutegi berezia eskatzea, haurren zaintzan 
berdintasunean parte hartu ahal izateko».14 Gizonek 
ezin dute lanaldi murriztua izan, gizonezkoen soldata 
ezinbestekoa baita familiaren iraupenerako, baita 
emazteak bigarren soldata bat dakarrenean ere. Eta guk 
emakumeok nahiago izan baditugu «energia gutxiago 
eskatzen izan diguten lanpostuak, etxeaz arduratzeko 
denbora gehiago utzi digutenak»,15 esplotazio handiago 
bati aurre egiten ari ginelako izan da, gure energia 
lehendabizi fabrikan ahitzen zitzaigulako eta gero, 
azkarrago, etxean.

14 Lopate, op. cit., 11. or.: «Bizitzan zehar berregitura horren alde borrokatu 
garen emakume askok etsialdiak izan ditugu noizbehinka. Hasteko, 
hautsi beharreko ohitura zaharrak zeuden –gureak eta gizonenak–. Gero, 
denbora-arazo errealak zeuden (…). Galdetu edozein gizoni! Berentzat 
oso zaila da lanaldi murriztuko ordutegiak adostea eta lan-ordutegi 
bereziak eskatzea umeen zaintzan berdintasunean parte hartu ahal 
izateko». 

15 Ibid.
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Etxean egiten dugun lanaren truke soldatarik 
ez jasotzea soldatapeko lan-merkatuan pairatu 
dugun ahultasunaren arrazoi nagusia ere izan da. 
Enplegatzaileek badakite ezeren truke lan egitera 
ohituak gaudela, eta hain gaude etsita gure-gurea 
izango den diru apur bat lortzeko, ezen badakite prezio 
txiki baten truke bere egin gaitzaketela. «Emakume» 
eta «etxekoandre» terminoak sinonimo bihurtu direnez 
geroztik, identitate hori aldean daramagu batetik 
bestera, jaiotzetik geureganatzen ditugun «gaitasun 
etxekoi»ekin batera. Hori dela eta, emakumeen 
enplegua, askotan, etxeko lanen luzapen bat da, eta 
soldata bat izatera garamatzan bide berak etxeko lan 
gehiago egitera ere bagaramatza. Etxeko lanen truke 
ez denez soldatarik ordaintzen, sozialki inposatutako 
egoera horrek naturaltasun («feminitate») itxura 
hartu du, egiten duguna egiten dugula ere gurekin 
daramaguna. Beraz, ez dugu behar Lopatek esatea 
«gogoratu beharreko gauzarik oinarrizkoena da ‘sexu’ 
bat garela».16 Urteetan, kapitalak behin eta berriro esan 
digu sexurako eta umeak egiteko bakarrik balio dugula. 
Hori sexuaren araberako lan-banaketa da, eta guk uko 
egiten diogu hori betikotzeari; baina betikotu egingo 
da, baldin eta honelako galderak egiten jarraitzen 
badugu: «Zer esan nahi du, benetan, emakume izateak? 
Badago ezaugarri horri ezinbestean eta denboragabeki 
atxikitzen zaion berariazko ezaugarririk?».17 Galdera 
horiek egiten ditugunean, erantzun sexistak eskatzen 
ari gara. Nork esan behar digu nor garen? Argi daukagun 
bakarra da nor ez garen; horrekin, eta gure borrokaren 
bidez, gizarteak inposaturiko identitatea hausteko 

16 Lopate, op. cit., 11. or.: «Funtsean, ez dugu ahaztu behar SEXU bat 
garela. Hori da, orain artean, amankomunean dauzkagun puntuak 
azaltzeko garatutako hitz bakarra». 

17 Ibid.
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indarra lor dezakegu. Agintean dagoen klasea da –edo 
agintea izateko irrikaz daudenak– nortasun humano 
natural eta betiereko bat daukagula uste dutenak, hori 
delako gure gain daukaten boterea betikotzeko bidea.

Familiaren gorespena
Ez da harritzekoa feminitatearen funtsaren 

bilaketan Lopatek nabarmenki gorestea etxeko lan 
soldatarik gabekoa eta, oro har, lan soldatarik gabekoa:

«Bizimodu kapitalistaren barruan, tradizionalki 
etxea eta familia izan dira txoko bakarrak non jendea 
maitasunagatik arduratzen den ingurukoen beharrak 
asetzeaz, nahiz eta, askotan, ardura horren beneta-
ko arrazoia beldurra eta zapalkuntza izan. Gurasoek 
maitasunagatik zaintzen dituzte beren seme-alabak, 
zati batean behintzat (…). Gainera, uste dut oroitzapen 
horrek gurekin dirauela hazten goazen heinean, eta, 
beraz, gurekin atxikitzen dugula nolabaiteko utopia 
hori, alegia, maitasunagatik lan egiten eta zaintzen du-
gula, ez ordain ekonomiko baten truke».18

Emakumeen mugimenduaren literaturak argi 
erakutsi du maitasun, zaintza eta zerbitzu horiek 
emakumeen gainean izan duten eragin suntsitzailea. 
Esklabotasunetik gertu dagoen egoera batera loturik 
eduki gaituzten kateak dira. Beraz, uko egiten diogu 
gure amen eta amonen oinazea –bai eta gurea ere, 
alaba gisa– betikotzeari eta utopiatzat hartzeari! Kapi-
talak edo estatuak ez duenean soldatarik ordaintzen, 
maitasuna eta zaintza jasotzen dutenak –horiek ere 
soldatagabeak eta are botere gutxiagokoak– dira beren 
bizitzekin ordaintzen dutenak.

Halaber, uko egiten diogu Lopateren beste irado-
kizun honi: etxeko lanen truke ordainsaria eskatzeak 

18 Lopate, op. cit., 10. or.
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«bakarrik balioko luke lan aske eta ez-alienatzailea iza-
teko aukeratik are gehiago urruntzeko»19; beste modu 
batean esanda, eta Lopateren arabera, lana «desalie-
natzeko» biderik laburrena hutsaren truke lan egitea 
izango litzateke. Zalantzarik gabe, Ford presidenteak 
asko eskertuko luke iradokizun hori. Estatu modernoa 
borondatezko lanean oinarritzen da gero eta gehia-
go, guk karitatez eskaintzen dugun denboran. Baina 
maitasunean eta zaintzan oinarritutako lan horrek 
diruzko ordainsari bat eduki izan balu, gure amak ez 
ziren egongo hain garraztuak eta ez ziren izango hain 
mendekoak, xantaia gutxiago jasango zituzten eta gu-
txiagotan egingo zieten xantaia beren umeei, zeinei 
etengabe gogorarazten baitzieten zer-nolako sufrimen-
dua pairarazten zieten. Gure amek denbora eta energia 
gehiago izango zuketen lan horren aurka borroka egi-
teko, eta, beraz, gu borroka horren aurreragoko fase 
batean egongo ginatekeen.

Familia «eremu pribatu» gisa gorestea ideologia 
kapitalistaren funtsa da, gizonek eta emakumeek «[be-
ren] arimei bizirik eusten» dieten azken muga; hortaz, 
ez da harritzekoa «krisi-, zuhurtasun- eta gabezia-ga-
rai»20 honetan ideologia hori puri-purian egotea berriro 
agenda kapitalistan. Russell Baker-ek berriki New York 
Times-en esan bezala, «maitasunari esker berotu gi-
nen AEBetako Depresio Handiaren garaian, eta hobe 
genuke oraingoan ere maitasun gurekin eramatea ga-
rai gogorretarako bidaian».21 Ideologia horrek aurrez 
aurre jartzen ditu familia (edo komunitatea) eta fabri-

19 Ibid.: «Ezabatuz gero mundu kapitalistaren eremu zabal hori, non 
transakzioek ez daukaten truke-baliorik, bakarrik lortuko genuke are 
gehiago urruntzea lan aske eta ez-alienatzailea izateko aukeratik».

20 Ibid.: «Nire ustez, eremu pribatuan eusten diegu bizirik gure arimei». 
21 Russell Baker, «Love and Potatoes», The New York Times, 1974ko 

azaroaren 25a. 
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ka, pertsonala eta soziala, pribatua eta publikoa, lan 
produktiboa eta lan ez-produktiboa, eta baliagarria da 
etxeko esklabotasunari dagokionean, zeina, soldatarik 
jaso ez-eta, maitasun-ekintza baten gisa agertu izan 
baita beti. Ideologia horrek erro sakonak dauzka lan-
banaketa kapitalistan, adierazpide nagusietako bat 
familia nuklearraren antolamendua daukan lan-
banaketan.

Soldata-harremanak familiaren funtzio sozia-
la nahaspilatu du, kapitalak bai soldatapeko lana bai 
gure gizarte-harremanek «diru bidezko loturarekiko» 
duten mendekotasuna nahaspilatu dituen gisa berean. 
Marxi ikasi diogu soldatak ezkutatu egiten duela ira-
bazi gisa kontabilizatzen den lan ordaingabea. Baina 
lana soldataren bidez neurtzeak ezkutatu egiten du, 
baita, zer mailataraino jarri diren gure familia eta gizar-
te-harremanak produkzio-harremanen mende; alegia, 
produkzio-harreman bihurtu dira. Gure bizitzako une 
bakoitza erabilgarria da kapitalarentzat. Soldatak eta 
soldataren gabeziak aukera eman dio kapitalari gure 
lanaldiaren benetako iraupena estaltzeko. Irudiz, lana 
gure bizitzaren konpartimentu bat baino ez da, den-
bora eta espazio jakin batean gauzatzen dena. Horren 
arabera, «fabrika sozialean» ahitzen dugun denbora, la-
nerako gertatzen edo lanera joaten, «gure gihar, nerbio, 
hezur eta burmuinak bere onera ekartzen»22, mokadu 
lasterrak, sexu lasterra, filmak… hori guztia aisialdi gisa 
aurkezten da, denbora libre gisa, aukera indibidual gisa.

Lan-merkatu desberdinak
Kapitalak soldatarekiko egiten duen erabilerak 

ezkutatu egiten du baita nork osatzen duen 
langile-klasea, eta, gainera, langileak bereizten 

22 Marx, Capital, op. cit., 1990.
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ditu. Soldata-harremanaren bidez, kapitalak lan-
merkatu desberdinak antolatzen ditu (lan-merkatu 
bana beltzentzat, gazteentzat, emakumeentzat eta 
gizon zurientzat), eta «langile-klasea» eta proletario 
«ez-langileak» aurrez aurre jartzen ditu, azkenak 
lehendabizikoen lanaren bizkarroi bihurtuz. Gizarte-
laguntzen hartzaile garen aldetik, aditzera ematen 
digute «langile-klaseak» ordaintzen dituen zergen 
pentzura bizi garela, eta etxekoandre garen aldetik, 
berriz, gure senarren ordainsarien xahutzaile gisa 
irudikatzen gaituzte.

Baina, azken batean, soldatagabearen ahulta-
sun sozialak langile-klase guztiaren kapitalarekiko 
ahultasuna esan nahi izan du eta esan nahi du. Lekuz 
aldatutako fabriken historiak erakusten duen bezala, 
lan-indar soldatarik gabekoaren eskuragarritasunak –
herrialde «azpigaratu»etakoak zein hirietakoak– aukera 
eman dio kapitalari lan-indarra garestiegi bilakatutako 
tokietatik alde egiteko, eta horrek leku horietako langi-
leen boterea ahultzea ekarri du berekin. Kapitalak ezin 
bazuen «Hirugarren Mundu»ra alde egin, fabrikako 
ateak irekitzen zizkien emakumeei, beltzei eta hirie-
tako gazteei edo «Hirugarren Mundu»ko migratzaileei. 
Beraz, ez halabeharrez, eta kapitalismoa ustez soldata-
peko lanean oinarritzen bada ere, munduko biztanleen 
erdiak baino gehiagok ez du soldatarik jasotzen. Solda-
taren gabezia eta azpigarapena funtsezko elementuak 
dira plangintza kapitalista nazional zein nazioarte-
koan; langileak merkatu nazional eta nazioartekoan 
lehiatzera bultzatzeko baliabide boteretsuak dira, bai 
eta guri sinestarazteko interes desberdinak eta kontra-
koak dauzkagula.23

23 Selma James, Sex, Race and Class.
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Horra hor sexismoaren, arrazakeriaren eta 
«ongizatekeria»ren (estatutik diru apur bat eskuratzea 
lortu duten langileekiko mespretxua) sustraiak, lan-
merkatu desberdinen adierazpenak direnak eta, beraz, 
baita langile-klasea arautu eta bereizteko molde 
desberdinena ere. Ezikusia egiten badiogu ideologia 
kapitalistaren erabilera horri eta horrek soldata-
harremanean dauzkan zuztarrei, arrazakeria, sexismoa 
eta ongizatekeria gaixotasun moralak –«kontzientzia 
faltsu»aren produktuak– direla pentsatuko dugu, eta, 
gainera, «gure jarrera indartzeko agindu moralak» 
besterik emango ez dizkigun «hezkuntza»-estrategia 
batera iritsiko gara.24

Azkenean, ados gaude Lopaterekin kontu ba-
tean: gure estrategiarekin, ez da beharrezkoa «gizonak 
pertsona ‘onak’» izatea askatasuna lortzeko.25 1960ko 
urteetako beltzen borrokak erakutsi zuen bezala, ko-
munitate baten beharrizanak ez dira hitz politen bidez 
ulertarazten, ezpada indarraren antolamenduaren bi-
dez. Emakumeen kasuan, gizonak hezten saiatu garen 
orotan gauza bakarra lortu dugu: gure borroka priba-
tizatzea eta gure sukalde eta logeletako bakardadean 
borrokatu behar izatea. Botereak hezi egiten du. Ha-
sieran, gizonak beldurtu egingo dira; gero, ikasi egingo 
dute, kapitala beldurtuko delako. Izan ere, gure borro-
ka ez da lan beraren berdintasunezko birbanaketaren 
aldekoa. Lan horri amaiera emateko borrokatzen ari 
gara, eta lehenengo urratsa da lanari prezioa jartzea.

Soldata-eskaerak
Emakumeak garen aldetik, gure indarra soldataren 

aldeko borroka sozialarekin hasten da, ez soldata-
harremanaren barruan sartu ahal izateko (ez baikara 

24 Lopate, op. cit., 11. or.
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sekula hortik kanpo egon), baizik eta hortik atera ahal 
izateko, langile-klaseko sektore guztiak hortik atera 
ahal izateko. Hona iritsita, ezinbestekoa da soldataren 
aldeko borrokaren izaera argitzea. Ezkerrak esaten 
duenean soldataren eskaerak «ekonomizistak» direla, 
«eskaera partzialak», ahazten ari da soldata, eta berdin 
soldataren gabezia ere, gure esplotazio-maila neurtzeko 
biderik artezena dela eta, beraz, baita kapitalaren eta 
langile-klasearen arteko botere-harremanen adierazpen 
zuzena ere, bai eta langile-klasearen barruko botere-
harremanena ere. Ahazten ari da, baita, soldataren aldeko 
borroka era askotakoa dela eta ez dela mugatzen soldaten 
igoerara. Lanaldia murriztea, gizarte-zerbitzuak hobetzea, 
diru gehiago eskuratzea… horiek guztiak soldata-
igoerak dira, erakusten dutenak zenbat lan ateratzen ari 
diren gugandik eta zenbateko boterea daukagun gure 
bizitzen gainean. Horregatik izan da soldata langileen 
eta kapitalaren arteko borroka-zelai nagusia historian 
zehar. Eta klase-harremanaren adierazpena den aldetik, 
soldatak ere bi alde dauzka: batetik, kapitalarena, soldata 
langileak kontrolatzeko erabiltzen duena eta bermatzen 
duena soldata-igoera guztiek produktibitate-mailaren 
igoera dakartela berekin; bestetik, langileena, gero eta 
diru eta botere gehiago edukitzearen alde eta gero eta lan 
gutxiago egitearen alde borrokatzen direnak.

Gaur eguneko krisi kapitalistaren historiak era-
kusten duen legez, gero eta gutxiago dira beren bizitza 
produkzio kapitalistaren zerbitzura sakrifikatzeko eta 
produktibitate-mailaren igoeraren aldeko aldarrikape-
nak entzuteko prest dauden langileak.25 Eta soldataren 
eta produktibitatearen arteko «bidezko trukea» hausten 
denean, soldataren aldeko borroka kapitalaren iraba-
zien aurkako eraso zuzen bihurtzen da, bai eta kapitalak 

25 Fortune, 1974ko abendua. 
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gugandik lan soberakina ateratzeko daukan gaitasu-
naren aurkakoa ere. Horrela, soldataren aldeko borroka 
soldataren aurkako borroka da aldi berean, soldatak adie-
razten duen boterearen eta irudikatzen duen harreman 
kapitalistaren aurkakoa. Soldatagabeen kasuan, gure 
kasuan, soldataren aldeko borroka are argiago da kapi-
talaren aurkako eraso bat. Etxeko lanen truke soldata bat 
ordainduz gero, enplegatzaileek beren gain hartu behar 
lituzkete gaur egun gure bizkar aurrezten dituzten gizar-
te-zerbitzu ugariak. Are garrantzitsuagoa dena, etxeko 
lanen truke soldata bat eskatzean uko egiten diogu gure 
lana patu biologiko gisa onartzeari, eta uko hori ezinbes-
teko baldintza bat da kapitalaren aurka borrokatzeko. 
Bai gure lana, bai familia eta bai emakumeok gizonekiko 
daukagun mendekotasuna instituzionalizatzeko proze-
suan, soldatarik eza izan da alderik garrantzitsuena; beti 
maitasunaren truke egiten izan dugu lan. Baina guretzat, 
eta orobat soldatapeko langileentzat, soldata ez da pro-
duktibitate-akordio baten prezioa. Soldata baten truke 
ez dugu lan egingo lehen bezainbeste edo gehiago; lan 
gutxiago egingo dugu. Soldata bat eduki nahi dugu hone-
tarako: gure denbora eta gure energia eduki ahal izateko, 
borrokatu ahal izateko eta independentzia ekonomikoa 
eskuratzeko bigarren lan baten beharrik ez izateko.

Soldataren alde egiten ari garen borrokak mahai 
gainean jartzen du lanaldiaren benetako iraupenaren 
auzia, soldatapekoei nahiz soldatagabeei eragiten diena. 
Orain artean, langile-klasearen lanaldia, gizonezkoena 
zein emakumezkoena, kapitalak zehazten zuen; alegia, 
zer ordutan fitxatzen genuen lanera sartzeko eta zer 
ordutan fitxatzen genuen lanetik irteteko. Hartara, argi 
geratzen zen zenbat denboraz ginen kapitalarenak eta 
zenbat denboraz ginen gure buruaren jabe. Baina ez 
gara sekula gure buruaren jabe izan, beti kapitalarenak 
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izan gara, gure bizitzako istant guztietan. Eta badu 
garaia kapitalak guri kendutako istant horiek guztiak 
ordaintzekoa. Klase-hizkerara ekarrita, horrek esan nahi 
du soldata bat aldarrikatu behar dugula kapitalaren 
zerbitzura bizi garen une bakoitzaren truke.

Kapitalak ordain dezala
Hori da AEBetan zein nazioartean 1960ko urteetako 

borrokak itxuratu zituen klase-ikuspegia. AEBetan, beltzek 
eta ongizatearen amek –metropolietako «Hirugarren 
Mundua»– soldatagabetasunaren aurkako matxinada 
egin zuten, bai eta kapitalak horren aurrean eskaintzen 
duen beste aukera bakarraren aurkakoa ere, hots, lan 
gehiago egitearen aurkakoa. Borroka haiek komunitatea 
zuten indargune, eta ez ziren garapenaren aldekoak, 
ezpada kapitalak soldatagabeen eta soldatapekoen 
bizkar metatutako gizarte-aberastasunaren jabetza 
berreskuratzearen aldekoak. Zalantzan jartzen zuten 
gure existentziarako baldintza bakartzat lana hartzen 
duen gizarte-antolamendu kapitalista. Zalantzan jartzen 
zuten, baita, ezkerreko dogma hori, esaten duena langile-
klaseak fabrikan soilik antola dezakeela bere indarra.

Baina ez daukazu zertan fabrika batean lan egin 
langile-klasearen antolakunde bateko kide izateko. 
Lopateren hitzetan, «langile-klasearen elkartasunerako 
ezinbestekoak diren aurrebaldintza ideologikoak 
elkarrekin lan egitetik sortzen diren sare eta konexioak 
dira, eta aurrebaldintza horiek ezin dira sortu etxe 
bereizietan lan egiten duten emakume bakartuengandik». 
Hori esanda, Lopate alde batera uzten ari da emakume 
«bakartu» horiek 1960ko urteetan egindako borrokak 
(alokairuengatiko grebak, gizarte-ongizatearen aldeko 
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borrokak, eta abar).26 Onartzen ari da ez garela gai gure 
kabuz antolatzeko baldin eta ez bagaitu kapitalak 
aurrez antolatu; eta ukatu egiten duenez kapitalak jada 
antolatu gaituenik, gure borrokaren izatea ukatzen du. 
Baina nahasiz gero kapitalak gure lana –hala sukaldekoa 
nola fabriketakoa– egituratzeko daukan moldea gure 
borroken antolamenduarekin, porroterako bidea egingo 
dugu dudarik gabe. Lanaren alde borrokatzea bera porrot 
egitea da; eta argi izan behar dugu lana antolatzeko 
edozein molde berrik are gehiago bakartuko gaituela. 
Izan ere, itxaropen ustelak egiten ari gara pentsatuz 
kapitalak ez gaituela elkarrengandik bereizten baldin eta 
ez badugu bakarturik lan egiten.

Lan-antolamendu kapitalistan ohikoak diren ba-
naketak baztertu, eta gure beharren arabera antolatu 
behar dugu. Horri dagokionez, Soldatak Etxeko Lanentzat 
mugimenduak uko egiten die fabrikaren sozializazioari 
eta etxeko lanen balizko «arrazionalizazio» kapitalista-
ri, azken hori Lopatek proposatua: «Aztertu behar dugu 
serioski zein diren etxe batean ‘ezinbestekoak’ diren 
lanak… Denbora eta lana aurrezten laguntzen duten gai-
luak aztertu behar ditugu, eta erabaki behar dugu zein 
diren erabilgarriak eta zeinek ez duten etxeko lana behei-
titu besterik egiten».27

Ez da teknologia beheititzen gaituena, baizik eta 
kapitalak teknologiarekiko egiten duen erabilera. Gaine-
ra, «autogestioa» eta «langileen gestioa» beti egin izan 
dira etxean. Beti aukeratu ahal izan dugu noiz jarri arro-
pa-garbigailua, astelehenean edo larunbatean, eta beti 
aukeratu ahal izan dugu zer erosi, ontzi-garbigailua ala 
xurgagailua, bietako bat erosteko modua izanez gero. Be-
raz, ez diogu eskatu behar kapitalismoari gure lanaren 

26 Lopate, op. cit., 9. or.
27 Ibid.
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izaera aldatzeko. Borrokatu egin behar gara, uko egiteko 
gu geu eta beste batzuk langile gisa erreproduzitzea-
ri, lan-indar gisa, salgai gisa. Eta helburu hori lortzeko 
nahitaezkoa da lan hori lan gisa onartzea, soldataren 
bidez. Jakina, soldata-harreman kapitalistak dirauen ar-
tean kapitalismoak ere iraungo du. Beraz, ez dugu esaten 
soldata bat irabaztea iraultza bat denik. Guk dioguna 
da estrategia iraultzaile bat dela, ahuldu egiten duelako 
lan-banaketa kapitalistak emakumeoi esleitu digun rola 
eta, ondorioz, aldatu egiten dituelako langile-klasearen 
barruko botere-harremanak, emakumeon eta klase-ba-
tasunaren aldekoago bihurtuz.

Etxeko lanen truke soldata bat ordaintzeari lotuta-
ko alderdi ekonomikoei dagokienez, «arazo larri» bat dira 
kapitalaren ikuspegitik, Ogasun Sailaren ikuspuntutik, 
langileak tartean diren aldiro baliabide falta ahotan har-
tzen dutenen ikuspuntutik.28 Gu ez gara Ogasun Saila, eta 
ez daukagu horretarako asmorik; beraz, ezin dugu gure bu-
rua irudikatu beretzat planifikatzen ordainketa-sistema 
bat, soldata-diferentzialak eta produktibitate-akordioak. 
Ez da gure egitekoa gure lan-indarrari mugak jartzea, 
ez da gure egitekoa gure balioa neurtzea. Gure egitekoa 
da gure nahiaren aldeko borroka antolatzea, gu guztion 
nahiaren aldekoa, gure modura. Gure helburua da gure 
buruek preziorik ez izatea, gure buruaren prezioa merka-
tutik at egotea, etxeko lana, fabrikako lana eta bulegoko 
lana «antiekonomikoak» izan daitezen.

Gisa berean, uko egiten diogu beste argudio honi 
ere: langile-klaseko beste sektoreren bat izango dela, 
azkenean, gure irabaziak ordaindu beharko dituena. Lo-
gika horren arabera, guk ere esan dezakegu guri ematen 
ez digun diruarekin ordaintzen dituela kapitalak gaur 
eguneko soldatapeko langileak. Baina hori estatua-

28 Ibid.
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ren hizketa-moldea da, ez gurea. Izan ere, zer da, bada, 
arrazakeria ez bada, esatea beltzek 1960ko urteetan 
eskatutako gizarte-ongizateko programek «eragin suntsi-
garria» izan zutela «epe luzera begira… zurien eta beltzen 
arteko harremanetan, langileek bazekitelako berak zirela, 
eta ez korporazioak, azken finean programa horiek or-
daindu beharko zituztenak».29 Onartzen badugu borroka 
guztiek pobreziaren birbanaketa batean amaitu behar 
dutela, gure porrotaren saihetsezintasuna ere onartzen 
dugu. Eta, izan ere, Lopateren artikulua porrotaren itza-
letan idatzita dago, alegia, Lopatek saihetsezintzat jotzen 
ditu instituzio kapitalistak. Ezin du imajinatu ezen kapi-
talak beste langile batzuen soldatak jaisten baditu guri 
soldata bat ordaintzeko langile horiek beren interesak eta 
baita gureak ere defendatzeko gai izango direnik. Lopatek 
onartzen du ere «etxeko lanengatiko soldatarik handie-
nak gizonek jasoko» lituzketela. Labur esanda, onartzen 
du ezin izango dugula sekula irabazi.30

Amaitzeko, Lopatek ohartarazten digu etxeko 
lanen truke soldata bat eskuratuz gero kapitalak 
ikuskatzaileak bidaliko lituzkeela gure lana kontrolatzera. 
Etxekoandreak biktimatzat soilik ikusten dituenez, 
borrokarako ezgai, ezin du imajinatu kapitala kontrol 
hori ezartzen saiatuz gero kolektibo gisa antolatuko 
ginatekeenik etxeko ateak ikuskatzaileen muturretan 
ixteko. Gainera, uste du gainbegirale ofizialik ez 
daukagunez ez duela inork gure lana kontrolatzen. 
Soldata edukitzeak berekin ekarriko balu estatua gure 
lana modu zuzenagoan kontrolatzen saiatzea, egungoan 
baino egoera hobean egongo ginateke; izan ere, horrek 
argi utziko luke nork agintzen duen gure lanean, eta gure 
etsaia nor den jakiteak on egingo liguke, ez genukeelako 

29 Ibid., 10. or.
30 Ibid.
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jarraitu beharko gure buruari errua egozten eta gure 
burua gorrotatzen beldurragatik eta menderakuntzagatik 
«maitatzera edo zaintzera» beharturik gaudelako.31
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Marxismoarekiko eta feminismoarekiko in-
teresa berriz ernatu eta Marx-en generoarekiko 
ikuspuntua interesgune bihurtu den honetan, feminis-
ten artean adostasun-eremu berri batzuk sortzen hasi 
dira, gaiarekiko nire ikuspegian ere eragina izaten ari 
direnak.1 Hasteko, egia bada ere Marxen hasierako la-
netan genero-desberdintasunen eta familiarekiko zein 
gizartearekiko kontrol patriarkalaren aurkako salake-
tak aurki daitezkeela, onartua dago, halaber, Marxek ez 
zeukala gauza handirik esateko generoaren eta fami-
liaren inguruan (Brown 2012: 143); Kapitala obran ere, 
gai horrekiko zeukan ikuspegia han-hemen egindako 
oharren bidez berreraiki behar da.

Nolanahi ere, Marxen lanak ekarpen garrantzi-
tsua egin dio teoria feministaren garapenari, nahiz eta 

1 Marxen generoaren teoriarekiko interes berri hori azkenaldian 
argitaratutako bi liburu hauetan ikus daiteke, adibidez: Heather A. Brown-
en Gender and the Family (2012) eta Shahrzad Mojabed-en Marxism and 
Feminism (2015); azkena Rosa Luxemburg Fundazioak urte berean eta 
gai beraren gainean Berlinen antolatutako konferentziarekin bat eginez 
argitaratu zen.

LAU
GENEROARI BURUZKO OHARRAK

MARX-EN KAPITALAN
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teoria hori ez den oinarritu Marxek gaiari buruz berariaz 
egindako adierazpenetan. Alde batetik, Marxen mate-
rialismo historikoaren metodoa baliagarria izan zen 
genero-hierarkia eta genero-identitateak eraikuntzak 
direla erakusteko (Holmstrom 2002: 360-76); bestetik, 
Marxek metatze kapitalistari eta balio-sorrerari buruz 
egin zituen azterketek baliabide boteretsu bat eman zi-
guten nire belaunaldiko feministoi hausnarketa berri 
bat abiatzeko; batetik, emakumeek gizarte kapitalista 
honetan bizi izan dituzten esplotazio-molde zehatzei 
buruz, eta, bestetik, «sexuaren, arrazaren eta klasea-
ren» arteko harremanen inguruan. Haatik, Marxen 
esanak kontuan hartu ditugun arren, gogoeta horiek, 
kasurik onenean ere, berak adierazitakoaz bestelako 
norabide baterantz eraman gaituzte.

Generoak Kapitalan izan duen tokiari buruz hitz 
egitean, beren artean desberdinak diren bi Marx onartu 
behar ditugu, bai eta generoaren eta klase-borrokaren 
gaineko bi ikuspegi desberdin ere. Hortaz, jarraian dato-
rrena ere bi zatitan banatuko dut. Lehendabiziko zatian, 
Kapitalaren I. liburukian emakumeek industria-lanetan 
jarduteari buruzko pasarteetan Marxek generoaren gai-
nean esandakoak aztertuko ditut. Horrez gain, Marxek 
isildutakoak ere aztertuko ditut, batez ere etxeko lanen 
ingurukoak, adierazgarriak baitira, inondik ere, aintzat 
hartzen badugu nola zituen berak egituratuak kezka 
guztiak bere pentsamenduan lan hori idatzi zuenean. 
Nire argudio nagusia da «emakumeen emantzipazioak» 
garrantzi periferikoa zeukala Marxen jardun politikoan 
eta, zati batean, horregatik ez zuela teorizatu genero-
kontuen inguruan; are gehiago, naturalizatu egin zuen 
etxeko lana, eta, Europako mugimendu sozialistak oro 
har egin bezala, idealizatu egin zuen industria-lana 
bai produkzio sozialerako molde normatibo gisa bai 
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desberdintasun sozialak berdintzeko balizko baliabide 
gisa. Hortaz, Marxek uste zuen generoan eta adinean 
oinarritutako desberdintasunak desagertu egingo 
zirela apurka denborarekin, eta ez zen ohartu zer-no-
lako garrantzi estrategikoa daukaten gure bizitzak eta 
gure lan-indarra erreproduzitzeko beharrezko ditugun 
ekintzek eta harremanek –sexualitatea, ugaltzea eta, 
ororen gainetik, emakumeen soldatarik gabeko etxeko 
lana– garapen kapitalistarentzat zein horren aurkako 
borrokarentzat.

Emakumeen lan erreproduktiboaren garrantzia-
ri dagozkion «omisio» horien ondorioz, Marxek, erlazio 
patriarkalak kondenatzen zituen arren, ikusmolde 
maskulinoarekin aztertu zituen kapitala eta klasea; 
hau da, «gizon langilearen» ikusmoldearekin, solda-
tapeko industria-langilearenarekin, zeinaren izenean 
Internazionala eratu baitzen eta zeina giza askapene-
rako desira unibertsal baten ordezkaritzat jo baitzen. 
Gainera, omisio horien ondorioz, marxista askok uler-
tu dute justifikatuta dagoela generoa (eta arraza) kontu 
kulturalak direla, klasetik bereiziak, bestalde, omisio 
horiek ekarri dute mugimendu feminista Marxen lana 
kritikatzetik abiatu beharra.

Horrela, bada, kapitulu honen zatirik nagusie-
nean ikusiko dugu zer-nolako ikuspegia azaltzen duen 
Marxek generoarekiko bere testurik behinenetan. Biga-
rren zatian, ostera, hausnarketa berri bati ekingo diot, 
labur-labur, ikusteko nola berreraiki zituzten feministek 
Marxen kategoriak 1970eko urteetan; batez ere Solda-
tak Etxeko Lanentzat mugimenduak, zeinaren kide 
bainintzen. Soldatak Etxeko Lanentzat mugimenduko 
feministok ordaindu gabeko etxeko lanaren aurkako 
borrokan ardaztutako teoria feminista baterako oi-
narria aurkitu genuen Marxengan, eta hori hala izan 
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zen, nire ustez, kapitalismoari buruzko azterketaren 
irakurketa politikoa egin genuelako, betiere esperien-
tzia pertsonal batetik abiatuz eta etxeko kontuetan 
oinarritutako harremanekiko gure errefusari erantzun 
bat bilatu nahian. Hartara, gai ginen Marxen teoria 
urrunago eramateko, ordura arte ezkutuan egondako 
tokietaraino iristeko. Aldi berean, Marxen irakurke-
ta politikoa egitean, agerian geratu ziren bere marko 
teorikoaren mugak, eta argi ikusi genuen ikuspegi fe-
minista antikapitalista batek ezinezkoa duen bezala 
Marxen lanari entzungor egitea –eta hala izango da, 
bederen, kapitalismoa produkzio-bide nagusia den 
bitartean (Gimenez 2005: 11-12)–, ezinbestekoa duela, 
baita ere, Marxen teoriatik harago joatea.

Marx eta generoa produkzio-eremu industria-
lean

Marxen teoriaren mugak agerikoagoak dira 
Kapitalaren I. liburukian; izan ere, liburu horretan 
aztertu zuen Marxek lehen aldiz «genero»aren auzia, 
ez familia burgesaren barruan emakumeak bizi zuen 
mendekotasunari zegokionez, ezpada Industria 
Iraultzan emakumeek fabrika-lanetan bizi zituzten 
baldintzak aintzat hartuta. Hori zen, garai hartan, 
«emakumeen auzia» Kanalaren bi aldeetan (Scott 
1988: 139-60), non ekonomialariek, politikariek eta 
filantropoek ahotsa ozentzen baitzuten horrek 
eragiten zuen familia-bizitzaren suntsipenaren aurka, 
emakumeei ematen zien independentzia berriaren 
aurka eta langileen protestei egiten zien ekarpenaren 
aurka –azken horren adierazle da sindikatuen eta 
kartismoaren goraldia–. Beraz, Marx bere obra idazten 
hasi zenerako, lan-erreformak martxan jarriak zeuden, 
eta erraza zen gaiari buruzko literatura aurkitzea, batez 
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ere fabriketako ikuskatzaileek idatzitako txostenak, 
1840ko urteetatik aurrera gobernu britainiarraren 
mandatuz egiten zirenak emakumeen eta haurren 
lanaldietan ezarritako mugak betetzen zirela 
egiaztatzeko.

I. liburukian, Marxek osorik kopiatu zituen txos-
ten haietako orriak, bereziki «Laneguna» eta «Makinak 
eta eskala handiko industria» kapituluetan, produkzio 
kapitalistaren egiturazko joeren adibideak emateko 
(lanaldia langilearen erresistentzia fisikoaren mugarai-
no luzatzeko joera, langilearen indarraren debaluazioa, 
albait langile-kopuru txikienetik albait lan gehiena 
ateratzea) eta industria-garapenaren fase bakoitzean 
emakumeek eta haurrek pairatu behar zituzten izuga-
rrikeriak salatzeko.

Txosten horietan irakur dezakegu nola hiltzen 
ziren jostunak lan gehiegi egiteagatik, airearen eta ja-
tekoaren gabeziaren ondorioz (Marx 1990: 365); nola 
egoten ziren neska gazteak hamalau orduz lanean 
jatekorik batere gabe, lau oinetan eta erdi-biluzik mea-
tegietan lanean, ikatza lurrazalera ateratzeko; nola 
ziren altxaraziak haurrak gauaren minean eta «bizirau-
teko lan egitera behartuak», banpiro-itxurako makina 
batek «sakailatuak», beren bizitzez hustuak «ustia dai-
tekeen gihar, zurda edo odol-tanta bakar batek hor 
dirauen bitartean» (Marx 1990: 365, 353, 416).

Esklabotasunaren gaia alde batera utzita, idazle 
politiko gutxik azaldu dute Marxek bezain irmoki lan 
kapitalistaren aberekeria, eta goraipatzekoa da hori. 
Bereziki latza da haurrek egiten zuten lanaren esplota-
zio basatiaren salaketa, literatura marxistan parekorik 
ez duena. Dena den, adierazgarria izanik ere, kontaketa 
deskriptiboa da oro har, ez analitikoa, eta ez dio heltzen 
kontakizunak agerian jartzen duen generoaren auziari.
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Esate batera, ez du azaltzen nola eragiten zion 
langileen borrokari emakumeek eta haurrek fabriketan 
jarduteak, zer eratako eztabaidak eragiten zituen ho-
rrek langileen antolakundeetan, edo nola eragiten zien 
emakumeek gizonekiko zituzten erlazioei. Ordea, badi-
tugu hainbat ohar moralizante, azaltzen dutenak nola 
erasaten zion fabrika-lanak emakumeen «izaera mora-
lari» –hots, jarrera «promiskuoak» sustatuz– eta nola 
bultzatzen zituen andreak alde batera uztera ama bati 
dagozkion zereginak. Emakumeak bakan batzuetan 
baino ez dira agertzen beren buruen alde borroka-
tzeko prest dauden pertsona eragile gisa. Gehienetan 
biktima legez ageri dira, nahiz eta beren garaikideek 
argi adierazi emakume independenteak zirela, jarre-
ra oldarkorra zutela eta gai zirela fabriketako jabeen 
erreforma-ahaleginen aurrean beren interesak defen-
datzeko (Seccombe 1993: 121).

Produkzio-eremuari lotutako generoaren auzia 
azaltzean, Marxek ez du aztertzen etxeko lanak de-
sagertzeko zorian egoteak harreman kapitalistaren 
hedapenari komunitate proletarioan eragindako krisia, 
ez eta kapitalak ebatzi beharreko dilema –lehen orain 
bezala– emakumeen lanaren toki eta erabilera egokie-
nari dagokionez. Isiltasun horiek bereziki esanguratsuak 
dira, aurrez aipaturiko bi kapitulu horietan bakarrik 
azaltzen baitira generoarekin zerikusia duten gaiak.

Generoari buruzko kontuak bazterrean geratzen 
dira Kapitalan. Hiru liburukitan banaturiko milaka 
orrialdeko testuan, ehun orrialde ingurutan bakarrik 
aurki dezakegu familiari, sexualitateari edo emakumeen 
lanari egindako erreferentziaren bat; askotan, gainera, 
zeharkako aipamenak baino ez dira. Espero izatekoa den 
tokietan ere ez dago generoari egindako erreferentziarik; 
adibidez, lan-banaketa sozialari buruzko kapituluan 

78 Soldataren patriarkatua



edo soldatei buruzkoan. Makinen eta eskala handiko 
industriaren gaineko kapituluaren amaieran bakarrik 
aurki ditzakegu genero-politikei buruzko arrastoak, 
ezaguna denez Marxek bere jardun politikoan babestu 
zituenak Lehen Internazionaleko idazkaria zelarik; 
garai hartan, Marx emakumeak fabrika-enpleguetatik 
kanporatzeko ahaleginen aurka agertu zen (Brown 
2012: 115). Jarrera horiek bat datoz bere bizi osoko 
hausnarketarekin; hau da, bortizkeria eta basakeria 
oro aintzat harturik ere, Marxen ustez kapitalismoa 
ezinbesteko gaitz bat zen, bai eta aurrera egiteko indar 
bat ere. Alta, bere aburuz, indar produktiboak garatuz 
kapitalismoak produkzio-baldintza materialak eratzen 
ditu, beren aldetik maila handiagoko gizarte-molde 
baten benetako oinarria era dezaketenak; gizarte 
horretan arau nagusia banako bakoitzaren garapen 
erabatekoa eta askea izango da.

Generoari dagokionez, horrek zera esan nahi 
zuen: lana espezializazioaren mugetatik eta indar fisi-
koaren beharretik «askatu» eta emakumeak eta haurrak 
produkzio sozialean txertatuz gero, garapen kapitalis-
tak –industrializazioak batez ere– berdintasunari arreta 
handiagoa eskaintzen zion genero-harreman bateranz-
ko bidea prestatzen zuen. Alde batetik, emakumeak eta 
haurrak beren mendekotasun pertsonaletik eta gurasoek 
beren lana esplotatzetik libratzen zituen –biak ala biak 
etxeko industriaren ezaugarriak–, eta, bestetik, aukera 
ematen zien emakumeei eta haurrei produkzio sozialean 
eta baldintza beretan gizonekin parte hartzeko.

Fabrika-lana egiten zuten umeei oinarrizko 
hezkuntza eskaintzeari buruzko gogoetan ziharduela, 
Marxek hala esan zuen:

Familia-eredu zaharra sistema kapitalistaren barruan 
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jasaten ari den desagerpena izugarria eta lotsagarria izan 
badaiteke ere, eskala handiko industriak paper garrantzitsu 
bat eskaintzen die bai emakumeei bai bi sexuetako gazte eta 
umeei sozialki antolatutako produkzio-prozesuetan, eta ho-
rrek maila handiagoko familia-eredu batera eta sexuen arteko 
harreman gorenago batera iristeko oinarri ekonomikoa ezar-
tzen du (1990: 620-1).

Marxek ez du ikertzen nolakoa izango litza-
tekeen familia berri hori, nola bateratuko lituzkeen 
«produkzioa eta erreprodukzioa». Zuhurtasunez, hau 
besterik ez zuen erantsi: «Kontuan hartuta langileen 
kolektiboa bi sexuetako eta adin guztietako banakoz 
osatua dagoela, baldintza egokiak suertatuz gero giza 
garapen bat gertatu behar da ezinbestean, nahiz eta 
espontaneoki garatutako forma basati eta kapitalistan 
sistemak kontrako noranzkoari jarraitu» (1990: 621).

Beraz, kontu hau gehiago zehaztera iritsi ez ba-
zen ere, Marxek uste zuen eskala handiko industriak 
etxeko langileak ordeztuko zituela eta, ondorioz, gizarte 
humanoago bat sortuko zela. Era berean, uste zuen (eta 
ideia hori behin eta berriro errepikatu zuen Kapitalaren 
hainbat ataletan) industria-lanak produkzio-ahalme-
na biderkatu baino zerbait gehiago egingo zuela eta 
(ustez) gizartearen oparotasuna bermatuko zuela; in-
dustria-lana beste era bateko elkarte kooperatibo baten 
–ustezko– eragilea zela irizten zion, bai eta beste era 
bateko gizaki batena ere, mendekotasun pertsonalaz as-
kea eta gaitasun-multzo jakin batean finkatu gabea, eta, 
beraz, ekintza-sorta zabal batean parte hartzeko gaitua 
eta lan-prozesuaren «arrazoizko» antolamendu batek 
eskatzen duen ohiko jarreraz hornitua.

Komunismoak lan-banaketaren amaiera eka-
rriko zuen ideiarekin jarraituz, eta The German Ideology 
[Ideologia alemana] (Marx eta Engels 1988) eskuizkri-
bu-sortan azaldutako ikuspegiarekin bat –autoreek 
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irudikatutako gizartean, posible izango litzateke goizez 
arrantzan eta ehizan jardutea eta arratsaldez poesia 
idazten–, erakargarria izan daiteke gizarte industrial, 
kooperatibo eta berdintasunezkoaren ideia –gizarte bat 
non, Manifestu komunista (Marx eta Engels 1967) testuko 
adierazpen probokatzaile bat parafraseatuz, genero-
desberdintasunak jada ez lukeen «baliotasun sozialik» 
izango langile-klasearen barruan–; ez da harritzekoa, 
beraz, ideia horrek ekintzaile sozialisten hainbat belau-
naldi inspiratu izana, feministenak barne.

Halere, 1970eko hamarkadan feministak ohartu 
ziren legez, ikuspuntu horrek muga handiak dauzka. 
Horien artean, badira lau aipatu beharrekoak, guztiak 
ere generoaz haragoko inplikazioak dauzkatenak eta 
zerikusia dutenak Marxen beste ikuskera batekin, ale-
gia, industrializazioak eta garapen kapitalistak giza 
askapenerako ezinbestekoak diren emantzipazio-in-
darra eta baldintzak dakartzatela berekin. Marxek 
industria modernoa goraipatzean aitatzen zituen 
arrazoien artean, baziren bi emakumeei zegozkienak: 
industria modernoak, batetik, etxeko lanen eta arau 
patriarkalen kateetatik askatzen ditu emakumeak, eta, 
bestetik, emakumeek ere produkzio sozialean parte 
hartzeko bidea ezartzen du. Horrekin, Marx ondoko 
hauek onartzen ari da: (i) ordura arte, emakumeek ez 
dute sekula parte hartu produkzio sozialean, hau da, 
lan erreproduktiboa ez litzateke onartu behar lan so-
zialki ezinbestekotzat; (ii) iraganean, indar fisikoaren 
gabezia izan da lanean emakumeen parte hartzea 
mugatu duena; (iii) genero-berdintasuna lortzeko, 
ezinbestekoa da jauzi teknologiko bat egitea; (iv) ga-
rrantzitsuena, eta marxistek belaunaldiz belaunaldi 
errepikatuko zuten argudioari aurrea hartzen diona, 
fabrikako lana produkzio sozialaren forma paradigma-
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tikoa da, eta, ondorioz, fabrika da, eta ez komunitatea, 
borroka antikapitalistaren gudu-zelaia. Behar-beha-
rrezkoa da lau puntu horiek banan-banan aztertzea eta 
zalantzan jartzea.

Generoan oinarritutako diskriminazioa «indar 
fisikoaren gabeziaren» bidez azaltzeko ahalegina 
erraz baztertu daiteke. Marxek berak azaltzen du zer 
baldintzatan lan egiten zuten emakumeek eta umeek 
industrian, eta berak aipatutako fabrika-txostenek 
ere argi erakusten dute zergatik kontratatzen 
zituzten emakumeak industria-lana egiteko, ez 
automatizazioak lana arindu zuelako (Marx 1990: 527), 
baizik eta enplegatzaileek gizonei baino gutxiago ordain 
ziezaieketelako eta uste zelako otzanagoak eta lanera 
emanagoak zirela. Era berean, ez dugu pentsatu behar 
industrializazioa iritsi aurretik emakumeek etengabe 
etxe inguruko lanak egiten zihardutenik. Izan ere, egia 
da emakumeak etxeko lanen industria-lanaren parte 
bat egiten zutela, baina industria horrek emakumezko 
langile gutxi batzuk baino ez zituen enplegatzen, eta 
hori bera ere azken garaietako kontu berri bat izan 
zen, artisau-gremioen beherakadaren ondorioz gertatu 
zena (Henninger 2014: 296-7). Egia esan, bai Industria 
Iraultzaren aurretik bai iraultza horrek iraun zuen 
bitartean ere, emakumeek era askotako lanetan jardun 
zuten: nekazaritzan, merkataritzan, etxe-zerbitzuan, 
etxeko lanetan eta abarretan. Beraz, Bock-ek eta Duden-
ek dokumentatu bezala, inongo oinarri historikok ez dio 
eusten Marxek eta beste sozialista batzuek babestutako 
ideia honi, alegia, «kapitalismoaren bilakaerak, zeinak 
emakumeek gero eta lan industrial (produktibo) 
gehiago egitea ahalbidetzen baitzuen, etxeko lanen 
erreinu feudal zaharkituetatik eta gizonen zaintzapetik 
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askatu» zituela eta askatzen dituela emakumeak (Bock 
eta Duden 1980: 157).

Bada Marxek gutxietsitako beste gai bat. Bere 
ustez, eskala handiko industriak desberdintasun so-
zial eta biologikoak berdinduko lituzke eta garrantzia 
kenduko lieke jarauntsitako eta berreraikitako se-
xu-hierarkiei; horrela, emakumeek modu jakin batean 
biziko lukete fabrikako esperientzia, gizonengandik 
desberdin. Nabarmendu zuen, baita, generoaren ingu-
ruko aieruak nagusi zirela oraindik industria-lanean 
eta erabiltzen zirela, adibidez, gizonenak baino txi-
kiagoak ziren emakumeen soldatak justifikatzeko; 
gainera, esan zuen lan-baldintza «nahasiek» sexu-abu-
suarekiko zaurgarritasuna eragin lezaketela eta horrek, 
askotan, gazte-gazterik haurdun geratzea esan nahi 
zuela (Marx 1990: 852). Baina, lehenago ikusi dugun 
bezala, Marxek uste zuen abusu horiek amaitu egingo 
zirela langileek botere politikoa hartu eta industriaren 
helburuak beren ongizatera bideratzen zituztenean. 
Nolanahi ere den, bi mendeko industrializazioaren 
ondoren bistakoa da kapitalismoaren amaiera ez 
dela inondik ere ageri eta lantokian neurri bateko ala 
besteko berdintasuna lortu denean beti emakumeen 
borrokari esker izan dela, ez makinei esker.

Baina bada hori baino garrantzitsuagoa den beste 
kontu bat: Marxen iritziz, industria-lanak lanaren forma 
normatiboa irudikatzen du, bai eta produkzio sozialaren 
toki pribilegiatua ere; horren arabera, ezin dira kontuan 
hartu etxeko jarduera erreproduktiboak, zeinak, 
Fortunati-k (1997) dioen bezala, Marxek soil-soilik 
aipatzen dituen esateko kapitalak suntsitu egiten dituela, 
emakumeen denbora guztia bere eginez.2 Fabrikaren eta 

2 Fortunatik dioenez, gobernuko txostenak irakurriz ohartu zen Marx 
emakumeen lan erreproduktiboaz; izan ere, [gobernukoak] askoz 
lehenago konturatu ziren [fabrikako lanak] etxeko lanari tokia kentzean 
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etxearen arteko erlazioari dagokionez, desberdintasun 
interesgarri bat dago Marxek esandakoaren eta 
ekonomia neoklasikoaren aitatzat jotzen den Alfred 
Marshall-en obran irakur daitekeenaren artean. Marxek 
industria-lana lan-mota arrazoizkoagotzat dauka, eta 
horrek gogora dakar Marshallek aipatzen duen «lanerako 
gaitasun orokorra», autoreak berak gaitasun berri gisa 
azaltzen duena eta bere ustez (garai hartan) munduan 
zeharreko langile gutxi batzuek baino ez zeukatena: «Ez 
dira lanbide bakar baten berariazko ezaugarriak, baina 
guztietan dira desiragarriak, eta aukera ematen diete 
langileei edozein motatako lan batean denbora luzez 
jarduteko, buruan aldi berean hainbat gauza edukitzeko 
(…) egindako lanaren aldaketa xeheenaren aurrean 
azkar egokitzeko, zentzudunak eta fidagarriak izateko» 
(Marshall 1938: 206-7).

Dena den, Marshallek ere uste zuen, garai har-
tako erreformistek bezala, «gaitasun orokor» horien 
sustatzaile nagusia etxeko bizitza zela eta, nonbait, 
ama zela seme-alabengan eraginik handiena zeuka-
na (Marshall 1938: 207); hortaz, uko egiten zion artez 
emakumeak etxetik kanpora enplegatzeari. Marxek, 
ostera, ez dio arreta handirik eskaintzen etxeko lanari. 
Ez da horri buruzko hausnarketarik agertzen lan-ba-
naketa sozialaren azterketan, eta esaten duen bakarra 
da familiaren barruko lan-banaketak oinarri psikologi-
koa daukala.3 Hori baino deigarriagoa da emakumeen 
etxeko lanari eskaintzen dion isiltasuna «Erreproduk-
zio sinplea» kapituluan, lan-indarraren erreprodukzioa 
aztertzean.

sortzen zen arazoaz» (Fortunati 1997: 169).
3 «Familiaren barruan (…) lan-banaketa bat sortzen da berez, sexu- eta 

adin-desberdintasunek eraginda dagoena eta, beraz, oinarri erabat 
fisiologikoa daukana» (Marx 1990: 471).
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Kapitulu horretan, Marxek kapitalismoaren 
barruko balio-sorrera ulertzeko nahitaezkoa den 
gai bati heltzen dio: lan-indarra, lanerako daukagun 
gaitasuna, ez da berezkoa. Egunero xahutzen da lan-
prozesuan, etengabe (erre)produzitu behar da, eta (erre)
produkzio hori «makinak garbitzea» bezain funtsezkoa 
da kapitalak balioa eskuratzeko; izan ere, «kapitalisten 
produkzio-baliabiderik preziatuenaren produkzioa da, 
alegia, langilearena berarena» (Marx 1990: 718).

Beste hitz batzuetan esanda, geroago Theories 
of Surplus Value [Gainbalioari buruzko Teoriak] (Marx 
1969) izenburupean argitaratutako oharretan eta bai-
ta Kapitalan ere adierazi zuen bezala, langilearen 
erreprodukzioa kapital-metatzearen oinarrizko parte 
eta baldintza bat da. Halere, Marxek «kontsumo»aren 
barruan bakarrik ulertzen du hori, eta horren gauza-
tzea salgaien produkzioaren zirkuituan baino ez du 
kokatzen. Langileek –Marxek hala irudikatzen du– sol-
data erabiltzen dute bizitzarako behar dituzten gauzak 
erosteko, eta behar horiek kontsumituz beren burua 
erreproduzitzen dute. Hauxe da, literalki: soldatapeko 
langileek produzitutako salgaien bidez soldatapeko 
langileak produzitzen dira. Hortaz, «lan-indarraren 
balioa indar horren jabearen mantenurako beharrez-
koak diren baliabideen balioa da», eta, beraz, langileek 
produzitzen dituzten salgaiak produzitzeko behar den 
lan-denboraren araberakoa da (Marx 1990: 374).

Kapitalan, Marxek ez du inon onartzen 
lan-indarraren erreprodukzioak emakumeen etxeko 
lan soldatarik gabekoa dakarrenik berekin: janaria 
prestatzea, arropak garbitzea, umeak haztea, amodioa 
egitea. Alderantziz: soldatapeko langilea bere burua 
erreproduzitzeko gai den langile gisa irudikatzen 
saiatzen da behin eta berriro. Langileak ase beharreko 
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beharrizanak kontuan hartzen dituenean ere, 
Marxek bere kabuz jagoteko gai den salgai-erosle 
gisa irudikatzen du bere burua, eta bizitzeko behar 
dituen gauzen artean janaria, etxebizitza eta arropak 
aipatzen ditu, baina, trakeski, ez du sexua aipatzen, ez 
familia-giroan eskuratua ez erosia, eta bizimodu garbi 
bat irudikatzen du gizon langileentzat; emakumeak 
dira industria-lanak moralki orbandu bakarrak (Marx 
1990: 275). Hartara, prostitutei langile-izaera ukatzen 
die, eta emakumeen doilorkeriaren adibide hutsera 
zokoratzen ditu, «soberako biztanleen geruzarik 
beherenekotzat» irudikaturik, «lunpen proletariotza» 
hura (Marx 1990: 797), The Eighteenth Brumaire 
[Brumarioaren hemezortzia] obran «klase guztien 
ukapen» gisa deskribatu zuena (Marx 1968).

Zenbait pasartetan, badirudi Marxek isiltasun 
hori urratuko duela, inplizituki onartuz soldatapeko 
langilearen ikuspegitik «kontsumo»tzat jotakoa lan erre-
produktiboa izan zitekeela emakumezko bere kideen 
ikuspegitik. «Makinak eta eskala handiko industria» 
kapituluan, lan-indarraren balioa zehazteari buruzko 
hausnarketa baten oin-ohar batean, zera dio: «Horren 
bidez ikus dezakegu nola kapitalak, bere buruari balioa 
eman ahal izateko, bere egin duen kontsumorako ezin-
bestekoa den familia-lana». Eta, horren jarraian:

Familia-funtzio batzuk, hala nola haurrak zaintzea eta 
haurrei titia ematea, ezin dira erabat desagerrarazi; horregatik, 
kapitalak konfiskatutako amek nolabaiteko ordezkoak bila-
tu behar dituzte. Etxeko lanak, hala nola jostea eta adabatzea, 
erositako artikulu amaituen bidez ordeztu behar dira. Harta-
ra, diru gutxiago gastatzen da etxeko lanetan, eta, aldi berean, 
diru gehiago gastatzen da etxetik kanpora. Langile-klasearen 
produkzio-kostua handitu egiten da, eta, horrela, orekatu egiten 
da soldaten igoera. Horrez gain, ezinezko bihurtzen da bizitzeko 
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beharrezkoak diren baliabideak kontsumitu eta prestatzerakoan 
zuhurtziaz eta aurrezteko nahiaz jokatzea (1990: 518).

Nolanahi ere, Marxek ez du besterik esaten «erabat 
desagerrarazi ezin den» eta erositako produktu amaituen 
bidez ordeztu behar den etxeko lan horri buruz. Beraz, 
gure buruari galdetu behar diogu produkzioaren kostua 
langilearentzat bakarrik igotzen den edo baita kapitalis-
tarentzat ere, langileek soldata hobeak irabazteko egiten 
dituzten borroken bidez, agidanez.

Lan-indarraren belaunaldiz belaunaldiko erre-
produkzioari buruz berba egiten duenean ere, Marxek 
ez du aipatu ere egiten emakumeek arlo horretan egin-
dako ekarpena, eta baztertu egiten du emakumeek 
beren kabuz ugalketari buruzko erabakiak hartzeko 
aukera. Marxek «populazioaren hazkunde naturala» 
deitzen dio, eta horrela dio: «Kapitalistak ez du beldu-
rrik izan behar gai hori langileen eskuetan uzteko, hots, 
langileek beren burua babesteko eta ugaltzeko dauka-
ten senaren eskuetan» (Marx 1990: 718). Hitz horiekin, 
lehenagoko adierazpenen kontra egiten du, esaten 
baitzuen amatasunaren zereginak alde batera uzten 
zituzten fabriketako emakume langileek infantizidioa 
egiten zutela ia. Esaten zuen, baita, kapitalismoak ez 
daukala emakumeen ugalketa-gaitasunaren beharrik 
hedatzeko, iraultza teknologikoen bidez etengabe «po-
pulazio soberakina» sortzen diharduelako.

Lan erreproduktiboa hain nonahikoa izanik eta 
Marxek harekiko erakutsitako itsutasunari azalpen bat 
bilatu nahian –kontuan izanda, gainera, lan hori egu-
nero agertu behar zitzaiola Marxi begien aurrean, baita 
etxean ere–, beste saiakera-lan batzuetan ere nabar-
mendu izan dut Marxek bere obra idatzi zuen garaian 
etxeko lanak ia hutsaren hurrengoak zirela langileen 
etxeetan, familia osoa fabrikan lanean zebilelako eguz-
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kitik eguzkira (Federici 2012: 94). Marxek ere ondorio 
bera iradokitzen du, gobernu britainiarrak industria-ba-
rrutietako osasun-egoera ebaluatzera bidalitako mediku 
baten hitzak aipatuz. Mediku horrek esaten zuen ko-
toi-fabriken ixteak, AEBetako Gerra Zibilaren ondorioz 
gertatuak, alde on bat zeukala gutxienez: «Emakumeek 
orain denbora zeukaten beren seme-alabei titia ema-
teko, Godfrey’s Cordial botika opiazeoarekin pozoitzen 
ibili beharrean. Bazkaria prestatzen ikasteko denbora 
ere bazeukaten. Zoritxarrez, horretan trebatu zirenera-
ko ez zegoen zer prestaturik. Krisi hori baliagarria izan 
zen, baita, langileen alabek josten ikas zezaten joskin-
tza-eskoletan» (Marx 1990: 517-18). «Iraultza amerikar 
bat –zioen Marxek azkenik– eta krisi unibertsal bat 
behar izan ditugu mundu guztirako iruten diharduten 
neskek josten ikas dezaten!».

Baina langileen erreprodukziorako beharrezkoak 
diren denbora eta baliabideen murrizketa ikaragarri 
hura, Marxek dokumentatua, ez zen egoera unibertsal 
bat. Emakume langileen ehuneko hogei eta hogeita 
hamar bitartean bakarrik zebilen fabrikan lanean, eta 
haietako askok alde egiten zuten fabriketatik ume bat 
edukitzean. Gainera, ikusi dugun bezala, fabrika-lana-
ren eta emakumeen «zeregin erreproduktiboen» arteko 
gatazka Marxen garaiko arazo nagusietako bat zen, 
berak aipaturiko fabrika-txostenek eta haien ondo-
riozko erreformek erakusten dutenez. Beraz, zergatik 
gertatzen zen bazterketa sistematiko hura? Eta zerga-
tik ez zen ohartu Marx ezen emakumeen eta umeen 
fabrika-lana murrizteko parlamentuak egin ahaleginak 
klase-estrategia berri bat ezkutatzen zuela, klase-bo-
rrokaren norabidea aldatuko zuena?

Zalantzarik gabe, erantzunaren zati bat honetan 
datza: ekonomialari politiko klasikoen antzera, Marxek 
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ere ez zuen ikusten etxeko lana historia sozial zehatz 
bati lotutako lan-mota historikoki zehaztu baten gisan; 
berezko indar bat zela uste zuen, emakumeen bokazioa, 
produktu bat gehiago (esaten zuen) lurrak guretzat 
osatzen duen arasa zabal horrek eskainitako produktu 
guztien artean. Adibidez, esaten zuenean gehiegizko 
lanak eta nekeak «naturaren kontrako urruntze» bat 
eragiten zutela fabrikako emakume langileen eta beren 
umeen artean (Marx 1990: 521), genero-rolen ikusmolde 
naturalizatuarekin bat datorren amatasunaren irudia-
ri egiten zion erreferentzia. Ikuspegi hori ulertzeko, 
nahitaezkoa da, ziurrenik, beste kontu bat ere aintzat 
hartzea: garapen kapitalistaren lehen fasean, ema-
kumeen lan erreproduktiboa produkzio kapitalistan 
«formalki subsumitua» (bere hitzetan) zegoen, besterik 
gabe;4 hau da, oraindik ez zegoen berregituratua eta 
lan-merkatuaren behar zehatzetara egokitua. Halere, 
Marxek ikuspegi historikoa zeukan, eta teorizatzaile 
trebe-trebea zen. Beraz, ohartu beharra zeukan etxeko 
lanek, itxura batean antzinako jarduera bat ematen ba-
zuten ere –«berezko beharrak» asetzeko besterik egiten 
ez zirenak–, une hartan oso forma espezifikoa zeuka-
tela historiari erreparatuz gero; alegia, produkzioa eta 
erreprodukzioa bereiztearen emaitza zirela, soldatape-
ko lana eta soldatarik gabekoa bereiztearen emaitza, 
sekula existitu ez zena kapitalismoaren aurreko gi-
zarteetan edo oro har truke-balioaren legearen bidez 
gobernaturik ez zeuden gizarteetan. Soldata-harre-
manak eragiten duen nahasmenaz ohartarazi zigunez 

4 «Subsuntzio formal» («subsuntzio erreal»i kontrajarria) terminoaren bidez, 
Marxek metatze kapitalistaren lehen faseari egiten dio erreferentzia; 
kasu horretan, kapitalak lana dagoen horretan bereganatzen du, 
«lan-prozesuaren berezko izaeran aldaketarik egin gabe» (Marx 1990: 
1021). Subsuntzioa «erreala» denean, berriz, kapitalak nahierara 
egokitzen du lan- edo produkzio-prozesua, bere helburuak lortzeko.
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gero, Marxek hori ere ikusi behar luke, hots, jarduera 
erreproduktiboak lan-indarra produzitzeko jarduera 
gisa erabili dituela kapitalismoak hasiera-hasieratik, 
eta lan hori emakumeek egiten dutela, trukean batere 
ordainik jaso gabe; beraz, kapitalistek langileengandik 
ateratzen duten lana ordaindutako lanegun batean 
zehar ateratakoa baino askoz handiagoa da, bere ba-
rruan hartzen baitu emakumeen etxeko lan ordaindu 
gabea, lan hori albait txikiena izanda ere.

Zergatik ez zuen ezer esan Marxek etxeko lanei 
buruz? Ez zuelako ikusten, lehen esan bezala, indar 
sozialik etxeko lanak iraultzaren barruan kokatzeko 
gai izango zenik? Zilegi da galdera hori egitea, baldin 
eta «Marxen irakurketa politikoa» (Cleaver 2000) egi-
ten badugu eta kontuan hartzen badugu teorizazio 
horrek zerikusia zeukala beti teoriaren beraren an-
tolaketa-mailako inplikazioekin eta potentzialarekin 
(Negri 1991: 182). Beharbada, ez zituen etxeko lanak 
aipatzen ez zielako aitzakiarik eman nahi etxeko lanak 
goresten zituzten langile-antolakundeei eta burges 
erreformistei emakumeak fabrika-lanetik kanporatze-
ko.5 Alabaina, 1850eko eta 1860ko hamarkaden aurretik 
ere, etxeko lanak eta familia sozialisten, anarkisten eta 
indarra hartzen ari zen mugimendu feministaren arte-
ko eztabaida bizien erdigunean egonak ziren hainbat 
hamarkadaz, eta etxeari eta etxeko lanari zegozkien 
erreforma-ahalegin batzuk ere eginak ziren han-he-
men (Scott 1988; Hayden 1985).

Beraz, ondorioztatu behar dugu Marxek 
etxeko lanarekiko erakusten zuen interes faltak 
erro sakonagoak zituela, haren naturalizazioak eta 

5 Wally Seccombe-k eta beste autore batzuek dokumentatu bezala, 
sindikatuek ere, batzuetan, langileei esaten zieten ezen soldata handiagoak 
aldarrikatu eta lortuz gero emazteak beren tokira –etxeko lanetara– itzuli 
ahal izango zirela (1993: 114-19).
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debaluazioak eragindakoak, eta, ondorioz, uste zuela 
etxeko lana industrializazioaren bilakaerak ordeztuko 
zuen lan-molde arkaiko bat besterik ez zela, batez ere 
industria-lanarekin alderatuz gero. Edonola ere, Marxek 
etxeko lanari buruz egindako azpiteorizazioaren 
ondorioa hau da: Marxek esplotazio kapitalistarekiko 
eta komunismoarekiko erakutsitako pentsamoldeak 
bazter batera uzten zuen aldi berean dena planeta 
honetako jarduerarik hedatuena eta langile-klasearen 
barruko bereizketa-motiborik handiena.

Antzeko zerbait gertatzen da arrazarekin Marxen 
lanean. Marxek onartzen zuenez, «azal zuriak egindako 
lana ezingo da emantzipatu azal beltzak egindako lana 
laidoztatua den bitartean» (Marx 1990: 414); halere, ez 
zuen askorik aztertu ez esklabo-lana ez arrazakeriaren 
erabilera, biak ala biak esplotazio-eredu gogorragoak 
ezarri eta naturalizatzeko bide gisa erabiliak. 
Horrenbestez, Marxen lanak ezin zuen zalantzan jarri 
mugimendu sozialistan nagusi zen irudipena, alegia, 
gizonezko langile zuri soldatapekoaren interesak 
langile-klase guztiaren interesak ordezkatzen zituela; 
gaizki-ulertu horren ondorioz, kolonien aurkako 
XX. mendeko borrokalariek ondorioztatu zuten 
marxismoak ez zeukala zerikusirik beren borrokarekin.

Etxetik gertuago, Marxek ez zuen aurreikusi 
berak hainbesteko indarrarekin deskribatutako esplo-
tazio-eredu bortitzak laster iraganeko kontuak izango 
zirenik, edo hala izango zirenik, bederen, Europako 
zati handi batean. Klaseen arteko gerrak eta lan-in-
darraren balizko desagerpenak mehatxaturik, klase 
kapitalistak, langile-antolakunde batzuen konspira-
zioarekin batera, norabide estrategiko berri bati ekin 
zion: lan-indarraren erreprodukziora eta gizonezko 
langileen soldatetara bideratutako inbertsioa handitu 
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zuen, eta emakumeak etxera itzularazi zituen, etxeko 
lan gehiago egitera; prozesu horren bidez, klase-borro-
karen norabidea aldatu zuen.

Jakitun bazegoen ere sistema kapitalistak bizitza 
alferrik galtzea eragiten zuela neurri ikaragarri handi batean, 
eta jakinik ere fabrikako erreforma-mugimenduaren 
sorreran ez zegoela inolako arrazoi humanitariorik, Marx 
ez zen ohartu «lege babesleak» onartzean jokoan zegoena 
ez zela fabrika-lanaren erreforma bakarrik, hori baino 
zerbait gehiago zela. Emakumeen lan-orduak murriztuta, 
klase-estrategia berri baterako bidea zabaltzen zen, 
emakume proletarioak berriro ere etxera bidaltzen zituena, 
produzitzera ez salgai fisikoak, baizik eta langileak.

Norabide-aldaketa horren bidez, kapitala 
gai zen langile-klasearen matxinadaren mehatxua 
desagerrarazteko eta langile-mota berri bat sortzeko: 
sendoagoa, diziplinatuagoa, erresilientzia handiagokoa, 
sistemaren helburuak bere egiteko egokiagoa; hau da, 
produkzio kapitalistaren eskakizunak «ageriko lege 
naturaltzat» joko zituena (Marx 1990: 899). Langile-mota 
horri esker, mende amaierako kapitalismo britainiar 
eta estatubatuarrak jauzi teknologiko eta sozial bat 
egin ahal izan zuen, industria arinetik industria 
astunera, ehunetik altzairura, lanegunaren luzapenean 
oinarritutako esplotaziotik esplotazioaren areagotzean 
oinarritutakora. Beste era batera esanda, langile-
klaseko familiaren eta arduraldi osoko etxekoandre 
proletarioaren sorrera soberakin absolututik soberakin 
erlatiborako trantsizioaren funtsezko parte eta 
baldintza bat izan zen. Prozesu horretan, etxeko lanak 
«benetako subsuntzio-prozesu bat» bizi izan zuen, eta, 
historian lehen aldiz, etxeko lana estatuaren ekimen 
zehatz baten objektua izan zen, estuago lotu zuena 
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lan-merkatuaren beharrizanekin eta lan-diziplina 
kapitalistarekin.

Britaniar Inperioaren hedapenaren une go-
renarekin bat eginez (zeinak gaitzeko aberats ugari 
erakarri zituen Britainia Handira eta langileen lansa-
ria handitzea eragin zuen), berritasun hori ez zaio zor 
bakar-bakarrik lan-indarra baketu izanari. Halere, 
baketze hori gertaera historiko bat izan zen, geroago 
fordismoan eta Akordio Berrian [New Deal] amaitu-
ko zen estrategiaren hasiera, zeinaren bidez klase 
kapitalistak langileen erreprodukzioan inbertituko bai-
tzuen, lan-indar diziplinatuagoa eta produktiboagoa 
eskuratzeko helburuarekin. «Akordio» horrek 1970eko 
hamarkadaraino iraun zuen, piztu berria zen mu-
gimendu feministak eta emakumeen nazioarteko 
borrokek haren amaiera eragin zutenera arte.

Feminismoa, marxismoa eta 
«erreprodukzio»aren auzia
Marxek «emakumeen emantzipazio»rako 

proposatutako bidea zera izan zen, emakumeek 
produkzio sozialean parte hartzea, industria-lanean 
batez ere, eta proposamen horrek hainbat belaunaldi 
sozialista inspiratu zituen. Baina hara non 1970eko 
hamarkadan feministek Marx berri bat aurkitu 
zuten, etxeko lanen, etxekotasunaren eta gizonekiko 
mendekotasun ekonomikoaren aurka altxaturik haren 
obrara jo zutenean emakumeen zapalketaren erroak 
klase-ikuspegi batetik azaltzeko gai izango zen teoria 
baten bila. Harrezkeroztik iraultza teoriko bat gertatu 
da, bai marxismoa bai eta feminismoa ere aldarazi 
dituena.

Batetik, Mariarosa Dalla Costa-ren azterketa 
daukagu, etxeko lanak lan-indarraren produkzioaren 
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giltzarritzat jotzen dituena (Dalla Costa 1975: 31); bes-
tetik, Selma James-en lana, etxekoandreak «munduko 
soldatagabeen» continuum batean kokatzen dituena 
(James 1975), halarik ere onartuz soldatagabe horiek 
ezinbestekoak izan direla kapitalaren metatze-pro-
zesuan; eta hor daude, baita, mugimenduko beste 
ekintzaile batzuek egindako lanak, soldata-harrema-
na esplotazio-eremu oso baten naturalizaziorako eta 
proletarioen artean hierarkia berriak sortzeko tresna 
gisa aurkezten dutenak. Bilakaera teoriko horiei guz-
tiei eta horiek eragiten dituzten eztabaidei «etxeko 
kontuen eztabaida» esan izan zaie batzuetan, aintzat 
hartuz, pentsatzekoa denez, etxeko lanen produkti-
botasunaren auzia. Baina desitxuratze larria da hori. 
Emakumeek soldatarik gabe etxean lan-indarra produ-
zitzen egiten duten lana erdigunean jartzean, etxeko 
lana birdefinitzeaz gain kapitalismoaren izaera bera 
eta haren aurkako borroka ere birdefinitu ziren.

Ez da harritzekoa, beraz, Marxek «erreprodukzio 
sinple»ari buruz azaldutakoa argialdi teorikotzat jo iza-
na burutu dugun prozesu honen guztiaren barruan, gure 
susmoa berretsi zuen argialdia, hain justu ere, Marxek 
esaten baitzuen klase kapitalistak ez lukeela sekula onar-
tuko horrenbeste etxeko lanek denboran aurrera egitea 
baldin eta ez bazuen horiek esplotatzeko aukerarik ikus-
ten. Ulertu genuenean Marxek esaten zuela lan-indarra 
erreproduzitzen duten jarduerak funtsezkoak direla 
metatze kapitalistarako, garbi geratu zen gure errefusak 
zerikusi zuzena zeukala klasearekin. Erakusten zuen 
etxeko lana –beti zeharo gutxietsia eta sozialistek alde 
batera utzia, atzerakoia zelakoan– lan-antolamendu ka-
pitalistaren zutarria izan dela beti. Aurkikuntza horrek 
erantzun bat ematen zion generoaren eta klasearen 
arteko auzi polemikoari, eta baliabideak eskaintzen ziz-
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kigun kontzeptualizatzeko, batetik, familiaren funtzioa, 
eta, bestetik, klase-aurkakotasunak gizarte kapitalistaren 
erroetan zeukan sakontasuna.

Ikuspuntu praktiko batetik begiratuz gero, 
Marxek berresten zuen ezen guk, emakume gisa, ez 
geneukala zertan gizonekin batera fabrikan lan egin 
langile-klaseko kide izateko eta kapitalismoaren aurka 
borrokatzeko. Gure kasa borroka gintezkeen, etxean 
egiten genuen lanetik hasita, hori baitzen lan-indarraren 
produkzioaren «gune nagusia» (Fortunati 1997: 125). 
Eta, hasteko, gure familietako gizonen aurka borrokatu 
behar ginen; izan ere, kapitalismoak gizonak ahaldundu 
zituen beren soldataren bidez, bai eta ezkontzaren 
eta maitasunaren ideologiaren bidez ere, soldatarik 
gabeko gure lana kontrola zezaten eta gure denbora 
eta espazioa muga zitzaten. Hortaz, ironikoa bada ere, 
lan-indarraren erreprodukzioaren teoria aurkitu eta 
geure egitearekin batera, eta era batean azpimarratuz 
Marxek feminismoarentzat daukan garrantzia, ondorio 
eztabaidaezin batera iritsi ginen, alegia, Marx hankaz 
gora jarri behar genuela eta gure azterketaren eta 
borrokaren abiapuntua hau izan behar zela: Marxen 
teoriaren parte hori non berak alde batera uzten duen 
«fabrika soziala»ren auzia.

Lan erreproduktiboak kapitalaren metaketarako 
zeukan garrantziaz ohartzean, beste galdera bat aza-
leratu zen: nolakoa izango litzateke kapitalismoaren 
garapena, ez proletario soldatapekoen prestakuntzaren 
ikuspuntutik begiratuta, ezpada egunero eta belaunal-
diz belaunaldi lan-indarraren produkzio-toki diren 
sukalde eta logeletatik behatuta? Ezinbestekoa zen 
kapitalismoaren historia genero-ikuspegiarekin azter-
tzea, «emakumeen historia»z eta soldatapeko lanaz 
haraindi; horregatik, ni eta beste batzuk Marxen meta-
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tze primitiboaren azalpena berrikusten hasi ginen, eta 
ohartu ginen XVI. eta XVII. mendeetako sorgin-ehizak 
funtsezkoak izan zirela emakumeen lanaren balioa 
debaluatzeko eta sexuaren araberako lan-banaketa es-
pezifikoki kapitalista sortzeko (Federici 2004: 92-102). 
Ohartu ginen, baita, Marxek iragarritakoaz bestera, 
metatze primitiboa prozesu iraunkor bat bilakatu dela; 
aurkikuntza horrek ere zalantzan jartzen zuen Marxen 
ustea, alegia, kapitalismoaren eta komunismoaren ar-
teko harremana nahitaezkoa dela. Eta horrek guztiak 
baliorik gabe uzten zuen Marxek historiari buruz zeu-
kan ikusmolde hura, faseen beharra ezinbestekotzat 
jotzen zuena; alta, Marxek kapitalismoa ezinbestean 
ezagutu beharreko purgatorio gisa irudikatzen zuen, 
askatasunerako eta industrializazioaren paper aska-
tzailerako bidean nahitaez bizi beharrekoa.

Ekofeminismoaren goraldiak gure jarrera indartu 
zuen, Marxen bi ikuspuntu lotuta: alde batetik, Mar-
xek emakumeen eta erreprodukzioaren debaluazioa 
aipatzen zuen; bestetik, esaten zuen gizadiaren misio 
historikoa natura menderatzea dela. Horretan, bereziki 
garrantzitsuak izan dira Maria Mies eta Ariel Salleh-en 
lanak, erakutsi dutenak Marxek ez zituela halabeharrez 
ezabatu erreprodukzio-jarduerak –Kapitalari esleitu ziz-
kion zereginekiko kontingenteak–, ezpada sistemikoki. 
Sallehek dioen bezala, Marxen obrako pasarte guztiek 
iradokitzen dute gizonak eta teknologiak sortutako gau-
zek balio handiagoa daukatela: historia lehendabiziko 
produkzio-ekintzarekin hasten da; gizon-emakumeak 
lanaren bidez errealizatzen dira, eta beren autorreali-
zazio-maila natura menderatzeko eta natura pertsonen 
beharretara egokitzeko gaitasunaren bidez neurtzen da. 
Era berean, transformazio-jarduera guztiak maskuli-
notasunetik pentsatuak daude: lana aita gisa azaltzen 
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da, natura ama da (Salleh 1997: 72-6), lurra ere feme-
ninotzat jotzen da –Madame la Terre esaten dio Marxek, 
kapitalari Monsieur le Capital esaten dion era berean–. 
Horrekin guztiarekin, ekofeministek erakutsi dute ha-
rreman sakon bat dagoela honako hiru alderdi hauen 
artean: etxeko lanen bazterketa, naturaren debaluazioa 
eta giza industriak eta teknologiak produzitzen dutena-
ren idealizazioa.

Ez gara hemen hasiko ikuspegi antropozentriko 
horren sustraien inguruko hausnarrean. Esango dugu, 
besterik gabe, oraindik ere nabarmenegiak direla Marxek 
eta hainbat belaunaldi marxistak industrializazioaren 
eragin askatzailearen inguruan egindako kalkulu era-
bat okerrak. Gaur egun, inork ez du pentsatzen –August 
Bebel-ek egin bezala Woman Under Socialism [Emakumea 
eta sozialismoa] (1903) liburuan– egunen batean janari 
guztia kimikoki ekoitzia izango denik eta jende guztiak 
produktu kimikoz beteriko kutxa txiki bat eramango 
duenik beren elikagai-hornidura asetzeko –albumena, 
gantzak eta karbohidratoak–, aintzat hartu gabe zer 
ordutan bizi garen edo zer urte-sasoitan gauden. Indus-
trializazioa lurra jaten ari da, eta garapen kapitalistaren 
zerbitzura dauden zientzialariak emakumeen gorpu-
tzetik kanpora bizitza produzitzeko aukera aztertzen 
ari dira; testuinguru horretan, industrializazioa gure 
jarduera erreproduktibo guztietara heda daitekeela 
pentsatze hutsa amesgaiztoetan gaiztoena da, nekaza-
ritzaren industrializazioarekin bizitzen ari garena baino 
are lazgarriagoa.

Ez da harritzekoa, beraz, zirkulu erradikale-
tan «paradigma-aldaketa» bat gertatu izana; izan 
ere, makina «garapen historikoaren» motorra izango 
zenaren itxaropena alde batera geratzen ari da, eta, 
horren ordez, jardun politiko berri bat indartzen ari da, 
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ardatz dituena gure familiaren erreprodukzioari lotu-
tako arazo, balio eta harremanak eta gure bizitoki den 
ekosistemaren bizitza. Ikasi dugunez, Marxek ere, bizi-
tzaren hondarrean, zalantzan jarri zuen bere ikuspegi 
historikoa, eta, Amerikako ipar-ekialdeko komunitate 
parekide eta matrilinealei buruzko irakurgaiek bul-
tzaturik, industria-garapen kapitalistaren inguruko 
idealizazioa zalantzan jartzen eta emakumeen indarra 
kontuan hartzen hasi zen.6

Hala eta guzti ere, garapen teknologikoaren 
ikuspegi prometeotarra, Marxek eta tradizio marxista 
guztiak akuilatua, ez da atzean geratu; boladan dago 
berriro. Alta, teknologia digitala Marxek automatiza-
zioari esleitutako paper emantzipatzaile bera jokatzen 
ari da, halako moldez non erreprodukzioaren eta zain-
tzaren mundua –feministen arabera transformaziorako 
eta borrokarako eremua dena– berriz ere teknologiaren 
itzaletan galtzeko arriskua dagoen. Horregatik, Marxek 
toki gutxi eskaini zien arren generoaren inguruko teo-
riei eta urte batzuetara beharbada ikusmolde batzuk 
aldatu zituen arren, garrantzitsua da teoria horien 
gainean eztabaidatzea eta azpimarratzea, kapitulu ho-
netan egin nahi izan dudan bezala, gai honi buruzko 
isiltasunak ez direla halabeharrezkoak, ezpada Marxek 
bere jardun teoriko eta politikoaren bidez gainditu ezin 
izan zituen mugak, guk gure jardun teoriko eta politi-
koaren bidez gainditu beharrekoak.

6 Gai honi buruz gehiago jakiteko, ikus Marxen Ethnological Notebooks, 6. 
eta 7. kapituluetan adierazi bezala.
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Gure ustez, komunismoa ez da gauzen egoera bat, orain-
dik zehazteke dagoena, ezta ideal bat ere, zeinera errea-
litatea egokitu egin beharko den. Gauzen egungo egoera 
deuseztatzen duen benetako mugimenduari deritzogu 
guk komunismo. Mugimendu horretarako baldintzak 
gaur egun indarrean diren premisen ondorio dira.
Karl Marx eta Frederick Engels, 

BOST
MARX, FEMINISMOA ETA
KOMUNEN ERAIKUNTZA
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The German Ideology [Ideologia alemana]1

Sarrera
Gaur den egunean, zer tresna, printzipio eta ideia 

ekar diezazkie marxismoak teoria eta politika feministei? 
Imajina dezakegu harreman bat marxismoaren eta 
feminismoaren artean, Heidi Hartman-ek 1979ko 
saiakera ezagun hartan irudikatutako «zorigaiztoko 
ezkontza»ren bestelakoa?2 Marxismoaren zer alderdi 
dira garrantzitsuak XXI. mendean feminismoa eta 
komunismoa berrirudikatu ahal izateko? Eta nola elkar 
ditzakegu Marxen komunismoarekiko ikusmoldea eta 
komunen printzipioa, hau da, pentsamendu feminista 
erradikalean hainbesteko eragina izaten ari den 
paradigma politikoa?

Galdera horiek erantzuteko ahaleginean, bat 
egiten dut planetan zeharreko hainbat kanpaldi eta 
plazetan abiatutako elkarrizketarekin, kapitalismoa 
ordeztuko duten sistemen eraikuntza helburu duena-
rekin; kontraesanez josia dagoen arren, aukera berriak 
bilatzeko irudimena dauka. Hala, «komunero»en gizar-
te bat sortzen hasi da, merkatu kapitalistaren logikak 
gobernatzen ez dituen espazio eta harreman sozialak 
eraikitzeko ahalegina egiten ari dena.

Alabaina, ez da erraza esatea zer eratako 
ekarpena egin diezaiokeen Marxen komunismoarekiko 
ikusmoldeak XXI. mendeari. Izan ere, Marxen 
pentsamoldea oso konplexua da; gainera, bizitzaren 
azken urteetan, Pariseko Komunaren porrotaren 
ondoren, badirudi Marxek alde batera utzi zituela 
bere axioma politiko batzuk, batez ere gizarte 
komunista baten eraikuntzarako ezinbestekoak ziren 

1 Karl Marx eta Frederick Engels, The German Ideology, 1. zatia, 56.-57. or.
2 Heidi I. Hartmann, «The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: 

Towards a More Progressive Union», Capital and Class 3 (1979ko uda).
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aurrebaldintza materialei zegozkienak.3 Horrekin batera, 
onartua dago desberdintasun handiak daudela bere 
bi obra nagusien artean –Kapitala eta Grundrisse4– eta 
Marxen pentsamenduak ezin direla ulertu adierazpen 
gutxi batzuetatik abiatuz; izan ere, «azterketa-
mailaren sakontasuna etengabe aldatzen zuen, jomuga 
politikoarekin batera».5

Bi gauza, halere, ziurrak dira

3 Argudio hau Marxen Ethnological Notebooks [Koaderno etnologikoak] 
eskuizkribuetan irakurritakoetan oinarrituta dago; Marxek hondar urteetan 
idatzitako oharrak dira, gai horri buruzko lan mardul bat apailatzeko 
asmoarekin bilduak. Hemengo oharrek erakusten dute Lewis Henry 
Morgan-en Ancient Society [Antzinako gizartea] obrako idatziek, eta, 
«batez ere, irokesei buruzko kontaketa xeheek», «historian benetan 
existitu zen gizarte libre baten aukera zehatzei buruzko ideia batzuk» 
eman zizkiotela Marxi «bere bizitzan lehen aldiz», bai eta harreman 
kapitalisten garapenaren mendeko ez zen bide iraultzaile baten aukerari 
buruzkoak ere. Rosemont-ek dioenez, Marxek Morgan zerabilen buruan 
–errusiar iraultzaileekiko elkarrekikotasunean– Errusiarako baliagarria 
izango litzatekeen prozesu iraultzaile baten aukeraz hausnartu zuenean, 
eta zuzen-zuzenean jabetza komunalerantz joko zuen prozesu bat 
irudikatu zuen, errusiar nekazarien komunetan oinarrituko zena, ez haien 
desagerpenean. Ikus Franklin Rosemont, «Karl Marx and the Iroquois», 
2009ko uztailaren 2an. [http://libcom/ http://libcom].org/library/karl-
marx-iroquois-franklin-rosemont]. Gai honi buruz gehiago jakiteko, ikus 
baita Kevin B. Anderson, «Marx’s Late Writings on Non-Western and 
Precapitalist Societies and Gender», 84.-96. or. eta T. Shanin, Late Marx 
and the Russian Road: Marx and the «Peripheries» of Capitalism, 29.-31. 
or.

4 Antonio Negrik, adibidez, adierazia du Grundrisse lana Marxen 
pentsamenduaren goren-unetzat jo behar dela eta Kapitalari garrantzi 
handiegia eman zaiola; izan ere, Grundrisse obran garatu zituen Marxek 
bere kontzeptu nagusiak eta komunismoaren definiziorik erradikalena. 
Ikus Antonio Negri, Marx beyond Marx: Lessons on the Grundrisse, 
5.-4., 8.-9., 11.-18. or. Ordea, George Caffentzis-ek dio Kapitalan 
kapitalismoaren kontzeptu integratzaileagoa aurkeztu zuela eta obra 
horretan alde batera utzi zituela aurrez Grundrisse lanean proposatutako 
tesi nagusietako batzuk; adibidez, kapitalismoa balio-legeaz haraindi 
joan daitekeela produkzioaren automatizazioaren bidez. Ikus George 
Caffentzis, «From the Grundrisse to Capital and Beyond: Then and Now», 
59.-74. or. [http://www. cust.educ.ubc.ca /workplace].

5 Ariel Salleh, Ecofeminism as Politics: Nature, Marx and the Postmodern, 
71. or.; Bertell Oilman, Dialectical Investigations.
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Kapitalismoaz haragoko mundu batean pentsatu 
nahi badugu, oraindik ere Marxengandik jasotako 
hizkuntza politikoa erabili behar dugu ezinbestean. 
Kapitalismo garaikidea ulertzeko, nahitaezkoak 
ditugu, aski ez izan arren, Marxek gainbalioari, diruari 
eta salgaien formari buruz egindako analisia eta, 
batez ere, bere metodoa, esparru ekonomikoaren eta 
esparru politikoaren arteko banaketari uko eginez 
oinarri material bat eman ziena historiari eta klase-
borrokari. Ez da harritzekoa, beraz, mundu-mailako 
krisia handitzearekin batera Marxekiko interesa berriz 
piztu izana, nahiz eta 1990eko urteetan inork ez zuen 
halakorik espero izango, orduko jakitun nagusiek 
hiltzat jotzen baitzuten Marxen teoria. Baina ez zegoen 
erabat hila, eta sozialismo errealizatuaren hondakinen 
artetik hainbat auziri buruzko eztabaida zabalak sortu 
dira; esate batera, «metatze primitibo»ari, «trantsizio»-
moldeei eta komunismoaren garrantzi eta posibilitate 
historiko eta etikoari buruzkoak. Printzipio feminista, 
anarkista, antiarrazista eta queer-ekin batera, Marxen 
teoriak eragina du oraindik Europako, Ameriketako 
eta beste toki batzuetako desobedienteen artean. 
Hortaz, feminismo antikapitalista batek ezinezkoa 
du Marx alde batera uztea. Izan ere, Stevi Jackson-ek 
esan bezala, «1980ko hamarkadako lehen urteetara 
arte, teoria feministaren barruko ikuspuntu nagusiek 
marxismotik edaten zuten, edo harekiko elkarrizketa 
bati jarraitzen zioten».6 Nolanahi ere den, behar-
beharrezkoa da Marxen kategoriei oinarri berriak 
jartzea eta «Marxengandik harago» joatea;7 ez bakarrik 
Marxen garaitik hona gertatu diren eraldaketa 
ekonomiko sozialengatik, baita Marxek harreman 

6 Stevi Jackson, «Why a Materialist Feminism Is (Still) Possible», 284. or.
7 Negri, Marx beyond Marx.
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kapitalistak ulertzeko izan zituen mugengatik ere. Alta, 
azken mende erdiko gizarte-mugimenduek agerian 
jarri dute muga horien garrantzi politikoa, eta argitara 
ekarri dituzte hainbat gai sozial Marxen teoriak aintzat 
hartu ez zituenak edo alde batera utzi zituenak.

Feminismoa eta erreprodukzio 
sozialaren ikuspuntua
Feministek ekarpen garrantzitsua egin diote 

prozesu honi, baina ez dute berek bakarrik egin. 
1950eko eta 1960ko hamarkadetan, eta kolonien 
aurkako borroka piztearekin batera, teorialari politiko 
batzuek –hala nola Frantz Fanon-ek8– zalantzan jarri 
zuten analisi bat, zeinak, Marxenak bezala, soldatapeko 
lana erdigunean ezarri zuen eta abanguardiako 
papera aitortu zien hiriko proletarioei; ostera, esklabo 
bihurtuak, kolonizatuak eta soldatarik gabeak 
metatze-prozesuaren eta borroka antikapitalistaren 
bazterrean kokatu zituen. Teorialari politiko horiek 
ohartu zirenez, kolonietako esperientziek «marxismoa 
goitik behera» berraztertzea eskatzen zuten. Hortaz, 
ezinbestekoa zen teoria marxista berriz idaztea, 
bere garaian teoria horretatik kanpora geratu ziren 
munduko biztanleen % 75aren esperientziak ere 
barne hartu ahal izateko; bestela, indar askatzailea 
izateari utzi, eta askatasunerako oztopo bihurtuko 
zen.9 Alta, nekazariek, peoiek, lunpenak, XX. mendeko 
iraultzak egin zituztenek… ez zeukaten etorkizuneko 
beste proletarizazio baten zain egoteko asmorik, ez 

8 Frantz Fanon-ek The Wretched of the Earth lanean idatzi bezala: «Hori 
dela eta, kolonien auziarekin topo egiten dugunean nahitaezkoa da analisi 
marxista apur bat zabaltzea. Dena hausnartu behar da berriro, baita 
gizarte aurrekapitalistaren izaera bera ere, Marxek hain ondo azaldua.» 
Ikus Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, 40. or.

9 Roderick Thurton, «Marxism in the Caribbean».
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eta munduan ordena berri bat ezarriko zuen «indar 
produktiboen garapena»ren esperoan egoteko gogorik 
ere, marxista ortodoxoek eta ezkerreko alderdiek 
aholkatu bezala.

Ekologistek ere, ekosozialista batzuek barne, 
Marxengana jo dute gizakiaren eta naturaren arteko 
harremanaren ikuspegi asimetriko eta instrumental 
bat sustatzeko; gizakiak eta lana eragile aktibo bakar 
gisa aurkeztu dituzte, eta ukatu egin dizkiote natu-
rari balio intrintseko oro eta bere burua antolatzeko 
gaitasuna.10 Dena den, marxismoa modu sistemati-
koagoan kritikatzeko bidea mugimendu feministaren 
goraldiari esker etorri zen, feministek mahai gainean 
jarri baitzituzten ez bakarrik munduko soldatagabeak, 
baita subjektu sozialez (emakumeak, umeak, aldizka 
gizonak) osatutako jende-multzo handi bat ere; izan 
ere, pertsona horiek soro, sukalde, logela eta kaleetan 
egiten duten lanaren bidez lan-indarra produzitzen eta 
erreproduzitzen da egunero, bai eta Marxek eta tradizio 
politiko marxistak ia aztertu ere egin ez duten eta 
erreprodukzio sozialaren antolamenduarekin zerikusia 
daukaten beste kontu eta borroka batzuk ere.

Kritika horretatik abiatuta, nik ere aintzat hartu 
dut Marxengandik jasotako komunismoarekiko ikus-
pegia, eta arreta nagusia programa feminista batentzat 
eta komunen politikarentzat garrantzitsuen diren 
alderdietan jarri dut; besteak beste, planeta osoko gi-
zarte-mugimenduek berenganatutako praktika eta 
ikusmolde ugariak dauzkat gogoan, helburu dutenak 

10 Ikus, adibidez, Joel Kovel, «On Marx and Ecology», 11.-14. or. Kovelek 
dio Marx ikuspuntu zientifiko eta produktibista baten mende zegoela 
aldarrikatu zuenean «natura pasibo bat, gizon aktibo batek landua» eta 
bultzatu zuenean «indar produktiboen erabateko garapena» (13. eta 15. 
or.). Dena den, gai horri buruzko debatea oso zabala da, eta nik azaletik 
baino ez dut aztertu. Ikus, adibidez, John Bellamy Foster, «Marx and the 
Environment», 108.-123. or.
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gizarte-lankidetza hobetzea, merkatuak eta estatuak 
gure bizitzen gainean daukaten kontrola ahultzea eta 
aberastasunaren trukea sustatzea, horien guztien bi-
dez kapitalaren metaketa mugatzeko. Nire ondorioak 
aurreratuz orain, hauxe da argudiatzen dudana: Mar-
xen arabera, komunismoa truke-balioaz, propietate 
pribatuaz eta diruaz haraindi dagoen gizarte bat da, 
ekoizle askeen elkarteetan oinarritua eta «bakoitzari 
behar duena eta bakoitzarengandik bere gaitasuna-
ren araberakoa» printzipioaren arabera gobernatua, 
eta feminista antikapitalistek ezinezkoa dute ideal 
horri uko egitea. Feministek bat egin dezakete, baita, 
Marxek imajinatu zuen munduaren irudiarekin, lan-
banaketa sozialetik harago doan munduarekin, nahiz 
eta ziurtatu nahiko duten goizean ehizan, arratsean 
arrantzan eta afalostean maiseaketan jardun ostean 
denbora izango dutela guztien artean garbitasuna 
egiteko eta umeak zaintzeko. Halere, politika feminis-
tek erakutsi digute ezin dugula onartu Marxek lanari 
eta klase-borrokari buruz duen ikusmoldea eta, fun-
tsezkoagoa dena, uko egin behar diogula Marxen lan 
publikatu guztiak zeharkatzen dituen ideia horri, hots, 
esaten duena kapitalismoa ezinbesteko urrats bat dela 
edo izan dela giza emantzipazioaren historian, bai eta 
ezinbesteko aurrebaldintza bat ere gizarte komunista 
baten eraikuntzan. Hori argi eduki behar dugu; izan 
ere, egiaztatuta dago Marxen ideia hau kontu handiz 
hartzekoa dela, alegia, kapitalismoaren garapenak lan-
gilearen autonomia eta gizarte-lankidetza areagotzen 
dituela eta gisa horretan bere buruaren desagerpene-
rantz lan egiten duela dioen ideia.

Politika feministarentzat, kapitalismoaren 
osteko gizarte baten edozein iragarpen ideal baino askoz 
garrantzitsuagoak dira Marxen metodoa eta Marxek 

109Silvia Federici



kapitalaren metatzeari egiten dion kritika zorrotza; 
hasteko, nola ulertzen duen berak kapitalismoaren 
garapena gizarte-harreman antagonikoen emaitza 
gisa. Beste era batera esanda, eta Roman Rosdolsky-
k11, Antonio Negri-k12 eta beste pentsalari batzuek 
azaldu bezala, Marx guztietatik gehien interesatzen 
zaiguna ez da askatasunera iritsi den mundu bat 
proiektatzen duen iraultzaile ameslaria, ezpada 
klase-borrokaren teorialaria, egiazko posibilitate 
historikoetan oinarriturik ez dagoen programa politiko 
orori uko egiten diona, bere obran zehar beti harreman 
kapitalistak suntsitzen saiatu dena, komunismoaren 
egikaritzea gauzen egungo egoera ezerezten duen 
mugimenduaren bidez etorriko dela uste duena. 
Hori kontuan hartuta, Marxen metodo historiko-
materialista, hots, historia eta gizartea ulertzeko 
erreprodukzio sozialaren baldintza materialak ulertu 
behar direla proposatzen duena, funtsezkoa da 
ikusmolde feminista batetik. Izan ere, mendekotasun 
soziala lan-antolamendu jakin batean errotutako 
produktu historiko bat dela onartzea askatzailea izan 
da emakumeentzat. Horrek ekarri du desnaturalizatzea 
sexuaren araberako lan-banaketa eta horren gainean 
eraikitako identitateak, eta genero-kategoriak aurkeztu 
ditu ez bakarrik konstruktu asozial gisa, baizik eta 
etengabe birdefinitu beharreko kontzeptu gisa, 
kontzeptu infinituki mugikorrak, amaiera irekikoak, 
beti karga politikoz jantziak. Alta, «emakume» 
kontzeptuak kategoria analitiko eta politiko gisa izan 
dezakeen baliotasunari buruzko eztabaida feminista 
ugariak errazago konponduko lirateke baldin eta 
metodo hori aplikatuko balitz; azken finean, Marxen 

11 Roman Rosdoldsky, The Making of Marx’s «Capital».
12 Negri, Marx beyond Marx.
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metodoak erakusten digu «emakume» kategoriaren 
bidez interes komun bat adieraz daitekeela, kategoria 
horri jokaera eta gizarte-kondizio zehatz eta beti-
batekoak eransteko beharrik izan gabe.

Aztertzen badugu emakumeen posizio soziala lan-
esplotazio kapitalistaren ikuspegitik, agerian geratzen 
da, baita, generoan oinarritutako diskriminazioaren 
eta arrazan oinarritutako diskriminazioaren arteko 
jarraitutasuna, eta horrek aukera ematen digu 
eskubideen aldeko politiketatik harago joateko; izan 
ere, eskubide horiek gaur eguneko ordena sozialaren 
jarraitutasuna onartzen dute, eta ez diote aurre egiten 
emakumeen askapenerako bidean oztopo diren indar 
sozial antagonikoei. Halere, hainbat teorialari feministak 
erakutsi duten bezala –batetik, Soldatak Etxeko Lanentzat 
mugimenduko Mariarosa Dalla Costa13, Selma James14 
eta Leopoldina Fortunati15; bestetik, Maria Mies16 eta Ariel 
Salleh17 ekofeministak–, Marxek ez du beti bere metodoa 
erabiltzen, ez behintzat erreprodukzioaren eta genero-
harremanen auziari dagokionean, eta, hortaz, kontraesan 
ageriko bat dago Marxen pentsamenduaren erdigunean. 

Lanaren esplotazioa giltzarritzat jotzen du 
aberastasun kapitalista produzitzeko, baina teorizaziotik 
kanpora uzten ditu lan-indarra produzitzeko funtsezkoak 
diren jarduera eta gizarte-harreman batzuk, hala nola 
sexu-lana, ugaltzea, umeen zaintza eta etxeko lanak. 
Marxek onartzen du lanerako daukagun gaitasuna ez 
dela berezkoa, ezpada jarduera sozialaren produktu 
bat,18 beti forma historiko zehatz bat hartzen duena; 

13 Mariarosa Dalla Costa, «Women and the Subversion of the Community».
14 Selma James, Sex, Race and Class.
15 Leopoldina Fortunati, The Arcane of Reproduction: Housework, 

Prostitution, Labor and Capital.
16 Maria Mies, Patriarchy and Accumulation on a World Scale.
17 Ariel Salleh, Ecofeminism as Politics.
18 Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, I. lib., 274. or. Marxek 
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alta, «gosea gose da toki guztietan, baina sutan prestatu 
eta aizto-sardexkaren laguntzaz jaten den okelarekin 
asetzen den gosea eta esku, azazkal eta haginen laguntzaz 
irensten den okela gordinarekin asetzen dena ez dira 
berdinak».19 Nolanahi ere den, Marxek argitaratutako 
lanen artean ez dugu aurkitu etxeko lanei, familiari 
eta genero-harreman kapitalismoarekiko espezifikoei 
buruzko azterketarik, han-hemen adierazitako 
hausnarketa batzuk besterik ez, esaten dutenak lanaren 
lehen banaketa sexu-harremanetan gertatzen dela,20 
esklabotasuna latente dagoela familian,21 eta abar. 
Kapitalaren lehen kapituluan, sexu-lana ez da aipatu 
ere egiten, ezta ordaindutakoa ere; izan ere, prostitutak 
kanpoan uzten ditu, kriminalekin eta arloteekin batera, 
baita txiroenen esparruetatik kanpora ere,22 zerikusi 
zuzena zeukatenak Eighteenth Brumaire [Brumarioaren 
hemezortzia]23 obran baztertutako lunpen proletarioekin, 
beren kondizio soziala eraldatzeko sekula gai izango 
omen ez zirenekin. Bi oin-oharretan etxeko lanak 
aipatzen ditu; batean esaten du Industria Iraultzaren 
garaian etxeko lanak desagertu egin zirela fabrika-
lanetan ziharduten emakumeen etxeetatik, emakume 
horiek lanez gainezka zeudelako, eta bestean dio 
AEBetako Gerra Zibilak eragindako krisiak etxeko lanetara 

idatzi zuen gisan, «Beste edozein salgairekin gertatzen den bezala, 
lan-indarraren balioa ere artikulu espezifiko horren produkziorako –eta, 
beraz, erreprodukziorako– behar den lan-denboraren bidez zehazten 
da. Balio bat daukanez gero, bere barruan biltzen duen batez besteko 
lan sozialaren kantitate jakin bat baino ez du adierazten. Lan-indarra 
banako bizidunaren gaitasun gisa bakarrik existitzen da. Lan-indarraren 
produkzioak lan-indarraren existentzia aurresuposatzen du. Banakoa izan 
badenez, lan-indarra produzitzeak esan nahi du banakoak bere burua 
erreproduzitzea edo bere burua mantentzea».

19 Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, 197. or.
20 Marx eta Engels, The German Ideology, 51. or.
21 Ibid., 52. or.
22 Marx, Capital, I. lib., 797. or.
23 Karl Marx eta Frederick Engels, Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon.
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itzularazi zituela Ingalaterran ehungintzan ziharduten 
emakume langileak.24 Ugaltzea, oro har, funtzio natural 
gisa hartzen du,25 ez kapitalismoan lan-indarraren 
erreprodukzioaren barruan subsumitzen den –eta, beraz, 
estatu-arau batzuen mende dagoen– lan gisa. «Populazio-
soberakin erlatiboaren teoria» aurkezten duenean ere,26 
gainetik baino ez du aipatzen kapitalak eta estatuak 
emakumeen erreprodukzio-gaitasunean duten interesa, 
eta populazio soberakina izateko helburua berrikuntza 
teknologikoaren eskakizunekin lotzen du,27 argudiatuz, 
hori bai, langileen seme-alaben esplotazioak hobari bat 
eransten diela langile horien produkzioari.28

Omisio hori dela eta, feminista ugarik erre-
dukzionistatzat jo dute Marx, eta feminismoaren eta 
marxismoaren arteko integrazioa mendekotasun-pro-

24 «Makinak eta eskala handiko industria» kapituluko oin-ohar batean 
agertzen da hori, azaltzen duenean gero eta gizonezko (langile) gehiagok 
hartzen duela emakumeen tokia makinak fabriketan sartzen hasi zirenez 
geroztik, «familiako kide guztiak lan-merkatura bidaliz». Honela dio: 
«Familia-funtzio batzuk –esate batera, haurrak zaintzea eta haurrei titia 
ematea– ezin direnez erabat desagerrarazi, kapitalak konfiskatutako 
amek zelanbaiteko ordezkoak bilatu behar dituzte. Etxeko lanak, hala nola 
jostea eta adabatzea, erositako artikulu amaituen bidez ordeztu behar 
dira. Hartara, diru gutxiago gastatzen da etxeko lanetan, eta, aldi berean, 
diru gehiago gastatzen da etxetik kanpora. Langile-klasearen produkzio-
kostua handitu egiten da (…)». Marx, Capital, I. lib., 518. or. Pasarte hori 
gogoan, Leopoldina Fortunatik berba hauek idatzi zituen: «Kapitalak 
etxeko lanak suntsitu ondoren ohartu zen Marx haietaz, eta ohartu ere 
gobernuko txostenak irakurriz ohartu zen, haien egileak askoz lehenago 
konturatu baitziren fabrika-lanak etxeko lanari tokia kentzean sortzen zen 
arazoaz». Fortunati, The Arcane of Reproduction, 169. or.

25 Marxek idatzi zuen, adibidez: «Langile-kopuruaren berezko hazkundeak 
ez ditu asetzen kapital-metatzearen eskakizunak». Marx, Capital, I. lib., 
794. or. Letra etzana erantsia da.

26 Marx, Capital, I. lib. 79. orritik aurrera.
27 Ibid., 782. or.
28 Ibid., 795. or. Marxek ez du argitzen, halere, nork baldintzatzen duen 

produkzioaren gehitze hori, eta zilegi da galdera hori egitea; izan ere, Kapitalaren 
I. liburukian, Ingalaterrako industria-barrutietan amek beren umeekin daukaten 
harremana azaltzen duenean, amatasunarekiko errefus zabala jasotzen du, 
hainbesterainokoa non garaiko politikariek eta enplegatzaileek ere kezkaz bizi 
baitzuten egoera hura. Ikus ibid., 521., 521., 522. or.
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zesu baten gisa bizi izan dute.29 Halere, lehenago aipatu 
ditudan autoreek erakutsi dute posible dela Marxen 
kategoriekin lan egitea;30 horretarako, baina, nahitaez-
koa da kategoria horiek berriz eraikitzea eta beren 
ordena arkitektonikoa aldatzea, grabitate-zentroan ez 
daitezen egon bakarrik soldatapeko lana eta salgaien 
produkzioa, horiekin batera egon daitezen lan-inda-
rraren produkzioa eta erreprodukzioa eta, 
bereziki, azken horri dagokionez emakumeek etxean 
egiten duten zatia. Hori eginez gero, agerian jartzen 
dugu metaketarako eta borrokarako eremu berri 
bat; halaber, azaleratu egiten dugu kapitalak lan 
ez-ordainduarekiko eta lanegun osoarekiko duen 
mendekotasuna.31 Izan ere, Marxek lan produktiboari 
buruz garatutako teoria erreprodukzio-lanaren 
dimentsio guztietara zabalduz gero, bi gauza lor 
ditzakegu: batetik, genero-harremanak kapitalismoan 
duen tokiari buruzko teoria bat eraiki dezakegu; 
bestetik, klase-borrokaren irakurketa berri bat egin 
dezakegu, eta uler dezakegu zer baliabide erabiltzen 
dituen kapitalismoak bere burua erreproduzitzeko, 
lan-erregimen eta garapen- eta azpigarapen-molde 
desberdinak sortuz.

Lan-indarraren erreprodukzioa produkzio 
kapitalistaren erdigunean kokatzean, gizarte-harremanen 
mundu oso bat azaleratzen da, Marxen obran agerikoa ez 
bada ere funtsezkoa dena lanaren esplotazioa arautzen 
duten mekanismoak bistaratzeko. Agerian jartzen du 
kapitalak langile-klasetik ateratzen duen lan ordaindu 

29 Hartman, «The Unhappy Marriage», 1.
30 Maria Mies da salbuespena, behin eta berriro esan baitu ezinezkoa dela 

marxismoaren barruan genero-harremanei buruzko gogoeta bat egitea. 
Mies, Patriarchy and Accumulation on a World Scale.

31 Silvia Federici, Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction and 
Feminist Struggle, 38. or.
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gabea Marxek sekula imajinatu zuena baino askoz 
handiagoa dela eta bi alderdi dituela: bata, emakumeek 
egitea espero izan den etxeko lana; bestea, mundu 
kapitalistak koloniekiko eta periferiekiko egin duen 
esplotazioa. Izan ere, jarraitutasun bat dago etxean egiten 
den lan-indarraren erreprodukzioaren balio-gutxitzearen 
eta kapitalismoak eremu kolonizatuetan eraiki 
dituen lantegi ugarietan –bai eta industrializazioaren 
gune nagusietan ere– egiten den lan ordainduaren 
balio-gutxitzearen artean. 

Bi kasuetan, lan-moldeak eta indarkeria 
naturalizatu egin dira, eta, gainera, soldatapeko langileen 
erreprodukzio-kostua murrizteko diseinatutako 
muntaketa-kate globalaren parte bihurtu dira. Ildo 
horretatik, emakumeen patu naturaltzat jotzen 
den etxeko lan ordaindu gabeak bat egiten du 
iraupen-laborariak diren milioika «campesina»ekin eta 
eskala txikiko langile ez-arautuek egiten duten lanarekin, 
huskeria baten truke soldatapeko langileek kontsumitzen 
dituzten salgaiak hazten eta produzitzen dituztenak eta 
haien erreprodukziorako ezinbestekoak diren zerbitzuak 
kostu txikienean eskaintzen dituztenak. 

Horra hor ideologia sexista eta arrazistak 
hainbestetan justifikatzen dituen lan-hierarkiak, 
erakusten dutenak klase kapitalistak zeharkako 
aginte-sistema bat erabili duela botereari eusteko, 
langile-klasea modu eraginkorrean banatuz eta soldata 
erabiliz gizon langile soldatapekoei soldatarik gabekoen 
gaineko boterea emateko; hasteko, emakumeen 
gorputzen eta lanaren gaineko kontrola. Horrek bi 
irakurketa ditu, segidan azalduko ditugunak. Hasteko, 
soldata ez da bakarrik lanaren eta kapitalaren arteko 
gatazka-eremua, non langile-klaseak lan sozialki 
ezinbestekoaren zenbatekoa eta osaera negoziatzen 
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dituen; izan ere, langileen artean botere-harreman eta 
botere-hierarkia desberdinak sortzeko baliabide bat 
ere bada. Gainera, lan-prozesuan langileek elkarrekin 
lan egitea ez da inola ere aski langile-klasearen 
batasunari eusteko. Ondorioz, langile-borroka Marxek 
irudikatutakoa baino askoz prozesu konplexuagoa 
da. Feministak ohartu direnez, borroka hori familiatik 
beretik hasi behar da askotan; izan ere, kapitalismoaren 
aurka borrokatzeko, emakumeek lehenik eta behin 
beren senarren eta beren aiten aurka borrokatu behar 
izan zuten, beltzek langile zurien aurka borrokatu 
behar izan zuten modu berean, bai eta kapitalismoak 
soldata-erlazioaren bidez ezartzen duen klase-osaera 
espezifikoaren aurka ere. Amaitzeko, etxeko lana 
lan-indarra produzitzen duen lana dela onartuta, 
genero-identitateak lan-funtzio gisa uler ditzakegu, eta 
genero-harremanak, berriz, produkzio-harreman gisa; 
ikuspegi-aldaketa horrek libratu egiten gaitu etxeko 
lanei uko egin nahi izan diegun guztietan sentitu 
dugun erruduntasunetik, eta indar handiagoa ematen 
dio «pertsonala politikoa da» aldarrikatzen duen 
printzipio feministari.

Zergatik Marxek ez zuen aintzat hartu lan 
erreproduktibo hori, lan-indarraren produkziorako 
ezinbestekoena dena? Non edo non32 esan izan dut 
Ingalaterrako langile-klasearen garai hartako egoerak 
galdera hori erantzuten lagun dezakeela, Marx Kapitala 
idazten ari zelarik (eta Marxek berak onartzen zuen be-
zala) oso etxeko lan gutxi egiten baitzen langile-klaseko 
familietan, emakumeek fabrikan lanean zihardutelako 
gizonekin batera eguzkitik eguzkira. Etxeko lana pro-
dukzio kapitalistaren adar bat zen, eta, beraz, Marxen 
jomuga historiko eta politikoaren barruan zegoen. XIX. 

32 Ibid., 94.-95. or.
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mendearen bigarren erdian, langile-klasea bi hamar-
kadaz matxinaturik ibili ostean eta komunismoaren 
mamuak Europa mehatxatzen zuen bitartean, klase 
kapitalista lan-indarraren erreprodukzioan inbestitzen 
hasi zen, eta, aldi berean, aldaketak egin zituen me-
tatze-moldean, (ehungintzan oinarritutako) industria 
arinetik (ikatzean eta altzairuan oinarritutako) industria 
astunera igaroz; aldaketa horrek lan-diziplina gogorra-
goa eta lan-indar ez hain zargaldua eskatzen zuen. 

Orain dela gutxi idatzitako saiakera batean 
adierazi dudan legez, «Marxen hitzak erabiliz, esan 
dezakegu lan erreproduktiboaren garapena eta ho-
rren ondorioz sortutako arduraldi osoko etxekoandre 
proletarioa, hein batean, lana ustiatzeko moldean 
gertatutako aldaketaren emaitza izan zirela; alegia, 
langileengandik balio ‘absolutua’ ateratzetik ‘gainba-
lio erlatiboa’ ateratzera egindako urratsaren emaitza 
izan ziren».33 Beste era batera esanda, sistema-alda-
keta baten emaitza izan ziren; lanegunaren erabateko 
luzapenean oinarritutako esplotazio-sistema batetik 
lanegun laburragoko sistema baterako jauzia egin zen, 
eta denboran egindako murrizketa hori esplotazio-
maila handiagoa zekarren iraultza teknologikoaren 
bidez orekatu zen. Baina beste faktore bat ere baze-
goen: kapitalistak beldur ziren langileen gehiegizko 
esplotazioak –laneguna luzatzearen eta beren ko-
munak deuseztatzearen ondorio zenak– ez ote zuen 
berekin ekarriko langile-klasearen desagerpena eta 
emakumeen errefusa etxeko lanak egiteari eta umeak 
zaintzeari, gai horiek behin eta berriro agertzen bai-
tziren gobernu ingelesaren aginduz 1840ko urteetatik 
aurrera langileen lan-baldintzen eta osasun-egoeraren 

33 Marx, Capital, I. lib., 16. kap., V. zatia.
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gainean egindako txosten ofizialetan.34 Bidegurutze 
horretan, lan-erreforma berri bat ezarri zen: kapita-
la inbestitu zen lan-indarraren erreprodukzioan, eta 
fabrikako hainbat lege [Factory Acts] bultzatu ziren. 
Horrekin, zera lortu zen: batetik, fabrikan lan egiten 
zuten emakumeen kopurua murriztea, lehenik, eta 
desagerraraztea, gero; bestetik, gizonen soldata 
nabarmenki igotzea (% 40 mendearen amaierarako).35 
Alde horretatik, arduraldi osoko etxekoandre 
proletarioaren sorrera, «fordismoak akuilatutako 
fenomenoa», kapitalismoaren etorrerarekin galdutako 
komunak berriro soldatapeko gizon langileei itzultzeko 
saiakera gisa ikus daiteke; hau da, galera hori 
emakumeen ordaindu gabeko lan ikaragarri handi 
batek berdinduko luke.

Erreforma horien bidez «estatu modernorako 
jauzia» egin zen, eta estatuaren esku geratu zen pla-
nifikatzea langile-klaseko familiaren eraikuntza eta 
lan-indarraren erreprodukzioa.36 Nolanahi ere, Marx 

34 Ibid., 348., 591., 599., 630. or. Aipatutako azken hiru orrialdeetan, 
emakumeen fabrika-lanak beren diziplinan eta lan erreproduktiboan zeukan 
eragina aztertzen da. Marxek esan bezala, «egunetik egunera, langile-
klasearen mugimenduaren aitzinamendua gero eta mehatxagarriagoa zen; 
gainera, Ingalaterrako soroak guanoz* ongarritzeko beharra eragin zuen 
beharrizan berak fabrikako lana mugatzen zuen: irabaziak lortzeko desira 
itsuak lurra ahitu bazuen batean, nazioaren bizi-indarra zuztarretik beretik 
bereganatu zuen bestean». *[I.O.: Guanoa itsas-hegaztien eta saguzarren 
gorotzez osatutako materia da, ongarri gisa erabilia. Iturria: Euskarazko 
Wikipedia]

35 Ez halabeharrez, 1870erako Ezkontza Lege berri bat eta Hezkuntza Lege 
berri bat (lehen hezkuntzarako eskubide unibertsala ekarri zuena) onartu 
ziren, biak aldi berean. Horrek esan nahi zuen gobernuak ordura arte baino 
gehiago inbestitzen zuela lan-indarraren erreprodukzioan. Garai beretik 
aurrera, eta familia-soldataren etengabeko igoerarekin batera, Britaniako 
elikadura-ohiturak aldatuz joan ziren, bai eta elikagaiak banatzeko 
baliabideak ere, orduan agertu baitziren lehenengoz auzoetako janari-
dendak. Garai beretsuan, josteko makina langileen etxeetara heltzen hasi 
zen. Ikus Eric. J. Hobsbawm, Industry and Empire: The Making of Modern 
English Society, Vol. 2, 1750 to the Present Day, 135.-136., 141. or.

36 Fortunati, The Arcane of Reproduction, 173. or.
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Kapitala idazten ari zen garaian, langileek beren burua 
erreproduzitzeko zeukaten ezintasuna zen, ezbairik 
gabe, arazorik nabarmenena. Eta horrek azaldu dezake, 
zati batean, zergatik Marxen obran etxeko lanak ez 
diren ia aipatu ere egiten. Edo, beharbada, industria 
modernoak ordezkatuko zituela uste zuen, eta 
horregatik utzi zituen alde batera. Edonola ere, Marx 
ez zen gai izan ikusteko lan-erregimen desberdinen 
koexistentzia produkzio kapitalistaren eta lan-
diziplinaren funtsezko osagai bat izango zela.

Nire ustez, hau da Marxek etxeko lana alde ba-
tera uzteko arrazoia: etxeko lanak ez zeuzkan berak 
antolamendu kapitalistaren oinarritzat jotzen zituen 
ezaugarriak, eskala handiko industrializazioarekin 
lotzen zituenak; izan ere, Marxen aburuz, industria-
lana maila goreneko produkzio-eredua zen. Etxeko 
lanak etxean egiten dira, bakarturik, ez kolektiboki 
eta ez eredu kooperatiboari jarraikiz, eta garapen tek-
nologiko txikia eskatzen dute, baita XX. mendean ere, 
etxekotasunaren gailurrean; beraz, etxeko lana pro-
dukzio-eredu aurrekapitalisten azken aztarna baino 
ez da izan marxistentzat. Dolores Hayden-ek The grand 
domestic revolution liburuan adierazi bezala,37 pentsalari 
sozialistek etxeko lanak sozializatzeko deia egin zuten, 
baina berek ere ez zuten uste aipatu lan horiek aintzat 
hartzeko bestekoak izan zitezkeenik;38 August Bebel-ek 
bezala, denborarekin etxeko lanak hutsaren hurrengo-
ra murriztuko zirela uste zuten.39 Halandaze, 1960 eta 
1970eko urteetako etxeko lanen aurkako matxinadak 
ezinbestekoak izan ziren erakusteko etxeko lana «lan 

37 Dolores Hayden, The Grand Domestic Revolution: A History of Feminist 
Designs for American Hones, Neighborhoods and Cities.

38 Ibid., 6. or.
39 August Bebel, Women under Socialism.
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sozialki ezinbestekoa»40 dela zentzu kapitalistari dago-
kionez eta, industrian oinarritutako antolamendurik 
ez badauka ere, erabat produktiboa dela eta mekaniza 
ezin daitekeen zati handi bat daukala. Izan ere, lan-
indarra izango duten pertsonak erreproduzitzeak 
elkarreraginean oinarritutako zerbitzu emozional eta 
fisiko asko eskatzen ditu, eta, beraz, lan gogorra da. 
Horretaz ohartu garenean, are gehiago hankazgoratu 
zaigu Marxen marko teoriko eta politikoa, eta haren 
teoria iraultzailearen printzipio nagusietako bat berriz 
hausnartu beharrean aurkitu gara; hain justu ere, 
esaten duena kapitalismoaren garapenarekin lan-
molde guztiak industrializatu egingo direla eta, are 
garrantzitsuagoa dena, kapitalismoa eta industria 
modernoa ezinbesteko aurrebaldintzak direla gizakia 
esplotaziotik askatzeko.

Makinak, industria modernoa eta errepro-
dukzioa

Marxek uste zuen kapitalismoak eta industria 
modernoak komunismoaren etorrerarako agertokia 
prestatu behar dutela, pentsatzen baitzuen 
industrializazioak ahalbidetutako produktibitate-
jauzirik gabe gizateria eskasiak, txirotasunak eta 
bizitzarako ezinbestekoak diren beharrengatiko lehiak 
bultzatutako gatazka amaigabe batera kondenatua 
egongo litzatekeela.41 Bere ustez, industria modernoa 
maila handiagoko arrazionaltasun baten gauzatzea da, 
mundurako bidea helburu lohien bidez egiten badu ere; 

40 «Lan-denbora sozialki ezinbestekoa horrela definitzen da: erabilera-balio 
bat produzitzeko behar den lan-denbora, kontuan hartuta gizarte jakin 
bateko produkzio-baldintza normalak eta gizarte horretan nagusi den 
batez besteko lan-gaitasuna eta -intentsitatea». Marx, Capital, I. lib., 129. 
or.

41 Marx eta Engels, The German Ideology, 56. or.
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gizakioi erakusten digu gure gaitasunak albait gehien 
garatzeko jokabidea, eta erakusten dizkigu, baita ere, 
lanetik askatzen gaituzten jokabideak. Marxen aburuz, 
industria modernoa ez da «lan sozialki ezinbestekoa» 
murrizteko bide bat bakarrik, lan-eredu behinena 
da. Bere iritzian, industria-lanak uniformetasuna, 
erregulartasuna eta garapen teknologikoaren 
printzipioak erakusten dizkie langileei, eta, hartara, 
lan-mota desberdinetan aritzeko aukera ematen die.42 
Marxek gogorarazten digunez, hori ezin dute lortu 
ez eskulangile zehatzek ezta lanbide bati lotutako 
artisauek ere.

Testuinguru horretan, kapitalismoa eskala 
handiko industria sortzen duen esku laztua da, produk-
zio-bideak metatzeko eta lan-prozesuan lankidetzan 
jarduteko bidea zabaltzen duena; Marxek ezinbesteko-
tzat jotzen zituen garapen horiek produkzio-indarrak 
hedatzeko eta lanaren produktibitatea areagotzeko. 
Kapitalismoa, gainera, gizakia bere burua goberna-
tzeko eskakizunetan hezten duen zartailua ere bada; 
esate batera, irauteko ezinbestekoa dena baino gehiago 
produzitzeko beharra eta eskala handiko gizarte-lanki-
detzarako gaitasuna.43 Klase-borrokak garrantzi handia 
dauka prozesu horretan. Langileek esplotazioaren au-
rrean erakutsitako erresistentziaren ondorioz, eta lana 
gehiago ekonomizatzeko, klase kapitalistak goitik 
behera aldatu behar du produkzioa, halako elkarrekiko 
baldintzatze batean, lanak aberastasunaren produk-
zioan daukan papera etengabe murriztuz eta gizakiek 
historikoki saihestutako lanak makinen bidez ordez-
tuz. Marxen ustez, behin prozesu hori burututa, hau 
da, behin industria modernoak lan sozialki beharrez-

42 Marx, Capital, I. lib., 618. or.
43 Ibid., 775. or.
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koa albait gehien murriztuta, garai berri bat hasiko zen 
azkenik, non gure existentziaren eta gure ingurune 
naturalaren jabe izango ginen eta gure beharrak 
asetzeko gai izateaz gainera gure denbora goragoko 
jardunei eskaintzeko askatasuna izango genuen.

Ez zuen azaltzen, baina, haustura hori nola lor-
tuko litzatekeen; irudi metaforiko batzuk besterik ez 
zituen eman, iradokitzen zutenak produkzio-indarrak, 
behin erabat garatu ondoren, gai izango zirela beren 
oskol bilgarria apurtzeko, eta, horrela, iraultza so-
ziala piztuko zela. Era berean, ez zuen zehazten nola 
jakingo genuen noiz egongo ziren produkzio-indarrak 
aski heldurik iraultzarako; besterik gabe, esaten zuen 
harreman kapitalistak mundu osora zabaltzean in-
flexio-puntu bat iritsiko zela; hau da, inflexio-puntu 
bat etorriko zen produkzio-indarren eta proletarioei 
dagozkien gaitasunen homogeneizazioa eta unibertsa-
lizazioa mundu osora zabaltzean.44

Marxek irudikatutako munduan, gizakiek maki-
nak erabil ditzakete gabeziez eta lan nekezaz libratzeko; 
hartara, denbora librea aberastasunaren neurri bihur-
tzen da. Bada, mundu hori oso erakargarria izan da beti. 
Andre Gorz-en irudiak ere, non gizarte postindrustrial 
lanik gabeko bat ageri den, jendea bere garapen per-
tsonalari begira bizi dena, asko zor dio Marxek aurrez 
irudikatutako mundu horri.45 Era berean, Gorzen iru-
diak Marxista Autonomo Italiarrek Grundrisse liburuko 

44 Marx eta Engels, The German Ideology, 55. orritik aurrera; Marx eta 
Engels, The Communist Manifesto.

45 Andre Gorz, A Farewell to the Working Class. Ikus baita Andre Gorz, Paths to 
Paradise: On the Liberation from Work. Gai honi buruz gehiago jakiteko, ikus 
baita Edward Granter, Critical Social Theory and the End of Work. Granterrek 
dioenez, Gorzek aipatutako ideia hura –gizarte bat non aberastasuna 
denbora librearen bidez neur daitekeen– Marxena da egiazki; eta, hain zuzen 
ere, Gorzek erreferentzia esplizitua egiten dio Marxi, Grundrisse laneko hitzak 
aipatuta, 121. or.
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«Fragment on Machines» [Makinei buruzko pasartea] 
zatiarekiko zeukaten liluramenduaren lekukotza 
ere jasotzen du; pasarte horretan, Marxen mundua 
beste inon baino ausardia gehiagoz erakusten da. 
Guztien artean, Antonio Negri izan da pasarte hori 
Marxen teoriaren alderdirik iraultzaileentzat jo 
duena, Marx beyond Marx liburuan adierazi bezala. 
Alta, Notebooks VI [Ohar-koadernoak VI] eta Notebooks 
VII [Ohar-koadernoak VII] kaieretako orrialdeetan 
Marxek irudikatzen duen munduan, balioaren legea 
jada ez da erabilgarria, zientziak eta teknologiak 
produkzio-prozesutik kanpo utzi dutelako bizidunek 
egin beharreko lana eta orain makinak zaintzea 
delako langileek egin beharreko lan bakarra; orrialde 
horiek etorkizuna aurresateko gaitasuna erakusten 
dute, eta espantagarriak dira oso.46 Halere, feministak 
garen aldetik batez ere, toki onean kokatuta gaude 
ohartzeko zer engainagarriak diren produkzio-sistema 
automatizatu batek gure esku jar ditzakeen ahalmenak. 
Ikus dezakegu, adibidez, Marxek hainbeste miretsitako 
ustezko «industria-sistema erabat produktiboa» 
egiazki «bizkarroi bat» izan dela lurrean, «gizakiaren 
historian inoiz ikusi gabeko neurrikoa»,47 orain lurra 
kontsumitzen ari dena halako abiaduran ezen itzal 
handi bat jaurtitzen ari baiten etorkizunera. Gizakiaren 
eta naturaren arteko interakzioaz ohartu baino lehen, 
eta Salleh-ek esan bezala,48 Marxek bazuen prozesu 
horri buruzko intuizioa, ikusita nola laborantzaren 
industrializazioak lurra ahitzen zuen langilea ahitzen 
zuen bezainbeste.49 Baina, jakina, joera hori itzulgarria 

46 Negri, Marx beyond Marx.
47 Otto Ullrich, «Technology», in The Development Dictionary: A Guide to 

Knowledge as Power, ed. Wolfgang Sachs, 281. or.
48 Salleh, Ecofeminism as Politics, 70. or.
49 Kapitalaren I. liburukiko «Makinak eta eskala handiko industria» 
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izango zela uste zuen, behin langileek kontrola beren 
gain hartuta produkzio-bideak helburu positiboetara 
zuzendu ahal izango zirela, alegia, aberastasun sozial 
eta naturala hedatzera, ez haiek ahitzera; halaber, uste 
zuen kapitalismoaren desagerpena gertu-gertu zegoela 
eta posible izango zela irabazi-asmoko industrializazio-
prozesuak lurraren gain eragindako kaltea mugatzea.

Pentsakizun horiei guztiei dagokienez, Marx 
erabat oker zebilen. Makinek ez dituzte makinak 
ekoizten, demagun, sortze garbi baten bidez. Adibide 
gisa ordenagailua hartzen badugu, konturatuko gara 
makina arrunt hori ere hondamendi ekologiko bat 
dela, lurra eta ura tonaka eta giza lana neurrigabeki 
behar baitira horrelako tresna bat produzitzeko.50 Mila 
milioika saltzen direla aintzat hartuta, ohartu behar 
gara makinak «lurra jaten» ari direla, XVI. mendeko 
Ingalaterran ardiek lurra jaten zuten antzera, eta jan 
ere halako abiaduran jaten dutela ezen etorkizun 
hurbilean iraultza bat gertatuta ere planeta hau berriz 
bizigarri bihurtzeko egin beharreko lana izugarria 
izango litzatekeela.51 Gainera, makinek azpiegitura 
material eta kultural bat behar dute, eragiten diena 

kapituluaren amaieran, hau idatzi zuen Marxek: «Nekazaritza kapitalistan 
egindako aurrerabide oro lapurretaren trebezian egindako aurrerabidea 
ere bada, ez bakarrik langilearekiko lapurretan, baita lurrarekikoan 
ere; denbora jakin batean lurraren emankortasuna handitzen duen 
abantzamendu oro emankortasun horren iturri iraunkorrenak hondatzeko 
bidean egindako abantzamendua ere bada. Herrialde baten garapena 
zenbat eta gehiago oinarritu eskala handiko industrian, AEBetan 
gertatzen den bezala, orduan eta azkarragoa izango da herrialde horren 
suntsitze-prozesua. Beraz, produkzio kapitalistak produkzioaren prozesu 
sozialerako behar diren teknikak eta konbinazio-maila bakarrik garatzen 
ditu, eta aldi berean ahultzen ditu jatorrizko bi aberastasun-iturriak: lurra 
eta langilea». Marx, Capital, I. lib., 638. or.

50 Saral Sarkar, Eco-Socialism or Eco-Capitalism? A Critical Analysis of 
Humanity’s Fundamental Choices (Londres: Zed Books, 1999), 126-127.

51 Pentsatu, adibidez, zenbat lan egin behar den mundu guztian metatuta 
dauden hondakin nuklearrek eragiten dituzten ondorio kaltegarriak 
kontrolatu eta neutralizatzeko.
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ez bakarrik gure natura-baliabide komunei –landak, 
basoak, urak, mendiak, itsasoak, ibaiak eta kostaldeak–, 
baita gure psikeari eta gizarte-harremanei ere, 
subjektibitateak moldatuz, behar eta ohitura berriak 
sortuz; eta horiek guztiek ere etorkizuna hipotekatzen 
dute, mendekotasunak eraginez. Horrek azaltzen 
du, zati batean, zergatik Kapitalaren I. liburukia 
argitaratu eta mende eta erdi geroago kapitalismoak 
ez duen erakutsi desagertzeko seinalerik, nahiz 
eta badirudien Marxek gizarte-iraultza baterako 
aurreikusitako baldintza objektiboak aspaldi iritsiak 
direla heldutasunera. Horren ordez, ikusten dugu 
metatze primitibo etengabe batean oinarritutako 
erregimen bat, XVI. mendeko itxiturak gogora 
dakartzana, oraingo honetan Nazioarteko Diru Funtsak 
eta Mundu Bankuak antolatua, eta ikusten ditugu 
meatzaritza- eta laborantza-industria pila bat, Afrikan, 
Asian eta Latinoamerikan herri-lurrak pribatizatzen 
eta ekoizle txikiei beren lurren jabetza kentzen, 
industria modernoak behar dituen litioa, koltana eta 
diamanteak eskuratzeko.52 Azpimarratu behar dugu, 
baita, kapitalismoak garatutako ezein produkzio-
bide ezin dela errazki hartu eta beste erabilera batera 
bideratu. Era berean, ezin dugunez (aurrerago ikusiko 
dugun bezala) estatuaren kargu egin, ezin dugu 
industria, zientzia eta teknologia kapitalistaren kargu 
egin, sorburuko esplotazio-helburuek beren egitura eta 
funtzionamendua baldintzatzen dutelako.

Industria modernoa eta teknologia ezin dira 
gehiagorik gabe egokitu eta beste helburu batzuetara-
ko berriz programatu. Hori argi erakusten du, adibidez, 

52 Ikus Silvia Federici, «War Globalization and Reproduction», in Revolution 
at Point Zero, 76.-84. or.; Silvia Federici, «Women, Land Struggles, and 
the Reconstruction of the Commons»; eta Silvia Federici, «Witch-Hunting, 
Globalization, and Feminist Solidarity in Africa Today».
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industria nuklear eta kimikoen hazkundeak. Industria 
horiek planeta pozoitu dute eta armategi ikaragarri 
handi bat eman diote klase kapitalistari, orain gu sun-
tsitzearekin mehatxu egiteko erabiltzen dutena, edo, 
gutxienean, aurkarien elkarrekiko suntsiketarekin. 
Otto Ullrich-ek esan bezala, «zalantzarik gabe, gerra-
makinaren suntsitze-ahalmena areagotzea izan da 
teknologia zientifikoaren lorpenik handiena».53 Bide 
beretik, laborantzaren erabilera arrazional kapitalistak, 
Marxek ekoizle txikiaren laborantza-metodo irrazional 
ustezkoarekin konparatu zuenak,54 elikagaien ugari-
tasuna, dibertsitatea eta nutrizio-balioa deuseztatu 
ditu, eta elikagai horietako asko baztertu egin beharko 
dira gizarte batean non produkzioa gizakien zerbitzura 
egongo den, ez gizakia produkzioaren zerbitzura.

Bada beste kontu bat, gizarte komunista baten 
osaerari begira Marxek teknologiari esleitzen dion fun-
tzioa zalantzan jartzera garamatzana, batez ere ideia hori 
ikuspuntu feminista batetik aztertzen badugu. Makinak 
oinarri dituen komunismoa gizakiek planeta honetan 
egiten dituzten jarduera oinarrizkoenak alde batera uz-
ten dituen lan-antolamendu batean bermatzen da. Lehen 
esan dudan bezala, Marxek gainetik baino aztertzen ez 
duen lan erreproduktiboa, neurri handi batean, mekani-
zatu ezin den lana da. Beste era batera esanda, Marxek 
irudikatzen duen gizarte hori, non lan ezinbestekoa dras-
tikoki murriztu daitekeen automatizazioaren bidez, ez 
dator bat lurrean egiten den lanaren zatirik handienare-
kin, lan horrek zerikusi handia daukalako harremanekin 
eta ezin delako erraz mekanizatu. Idealki, gizarte post-
kapitalista batean etxeko lan asko mekanizatuak egongo 
lirateke, eta, zalantzarik gabe, beste komunikazio-mol-

53 Ullrich, «Technology», 227. or.
54 Karl Marx, Capital, III. lib., 948.-949. or.
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de batzuk izango genituzke laguntasuna inguratzeko, 
ikasteko eta informazioa jasotzeko; helburu horiei da-
gokienez, kontrolatua izango genuke zer teknologia 
ekoizten den, zertarako eta zer baldintzatan. Baina nola 
mekaniza dezakegu ume baten garbitasuna, ume bati 
eman beharreko maitasuna eta kontsolamendua, nola 
mekaniza dezakegu ume bat janztea eta elikatzea, nola 
mekanizatu sexu-zerbitzuen eskaintza, gaixorik dau-
denen zaintza edo beren burua jagoteko gai ez diren 
zaharrena? Zer makinak izan ditzake zeregin horietarako 
ezinbestekoak diren gaitasuna eta afektua? Ahaleginak 
egin dira robot zaintzaile [nursebot]55 eta maitasun-robot 
[lovebot] interaktiboak sortzeko, eta baliteke etorkizunean 
ama mekanikoak ere sortzea. Dena den, demagun badau-
kagula makina horietarako dirua; zer kostu emozional 
izango luke makina horiek etxean sartzeak, aurretik izaki 
bizidunek egiten zuten lan bat makina horiek egiteak? 
Eta lan erreproduktiboaren zati bat bakarrik bada meka-
nizagarria, orduan bertan behera erortzen da egitasmo 
marxista hura, non aberastasun materialaren hedapena 
automatizazioaren eta lan ezinbestekoaren murrizke-
taren mendekoa den; izan ere, etxeko lana da, haurren 
zaintza batez ere, planeta honetako lanaren zatirik han-
diena osatzen duena. Beraz, lan sozialki ezinbestekoaren 
kontzeptuak irmotasuna galtzen du. Nola definitu behar 
dugu lan sozialki ezinbestekoa, baldin eta planeta hone-
tako lan-sektore zabal eta nahitaezkoena ez bada horren 
partetzat jotzen? Eta zer irizpide eta printzipioren ara-
bera arautuko dira zaintza-lanaren, sexu-lanaren eta 
ugalketaren antolamendua, baldin eta jarduera horiek ez 
badira jotzen lan sozialki ezinbestekotzat?

55 Nancy Folbre, «Nursebots to the Rescue? Immigration, Automation, and 
Care», 356. or.
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Mekanizazioaren bidez etxeko lanen zati handi 
bat murrizteko aukerarekiko eszeptizismoa gero 
eta handiagoa denez, azkenaldian ugalketarako eta 
sorkuntzarako erreprodukzio-molde kolektiboagoekin 
eta erreprodukzio-komunen sorrerarekin 
esperimentatzeko interesa berpiztu da feministen 
artean;56 horretan dihardutenek proposatzen dute 
erreprodukzio-lana familia nuklearrean baino pertsona 
gehiagoren artean banatzea. Horren adibide da Etxeko 
Iraultza Handia, martxan dagoen ikerketa-proiektu 
bizia; Dolores Haydenen lanean inspiratuta dago, eta 
Utrecht-eko (Herbehereak) zenbait artista, diseinatzaile 
eta ekintzaile feministak abiatu zuten, aztertzeko nola 
etxe ingurua, bai eta auzoak eta hiriak ere, transformatu 
egin daitezkeen eta «komunean bizitzeko eta lan egiteko 
molde berriak» eraiki daitezkeen. Horrekin batera, eta 
krisi ekonomikoaren presiopean, ugaritzen ari dira 
gure komuna naturalak (lurrak, urak, basoak) babestea 
helburu duten borrokak eta komunak eratzen dituzten 
jarduerak (erosketak eta sukalde-lanak elkarrekin egitea, 
hiri-ortuak). Esanguratsua da nola «kolonizazioa eta 
teknologiaren transferentzia gorabehera, gure planetaren 
eguneroko beharrizanen zatirik handiena diru bidezko 
harremanetatik kanpo dauden Hirugarren Munduko 
emakumezko laborarien eskutik» iristen zaigun, zeinak 
tresna teknologiko oso gutxirekin lan egiten duten 
eta maiz erabili gabeko lur publikoetan diharduten 
nekazaritzan.57 Austeritate-programa genoziden garai 
honetan, emakume laborari horiek egiten duten lanak 
heriotzaren eta bizitzaren arteko aldea esan nahi du 

56 Gai honi buruz gehiago jakiteko, ikus Silvia Federici, «Feminism and the 
Politics of the Commons in an Era of Primitive Accumulation»,138.-148. or.

57 Salleh, Ecofeminism as Politics, 79. or.; Federici, «Feminism and the 
Politics of the Commons», 138.-148. or.
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milioika pertsonarentzat.58 Halere, Marxen aburuz, 
hori bera zen desagerrarazi beharrekoa, iraupenera 
zuzendutako lan-mota hori; izan ere, arrazionalizazioan 
oinarritutako nekazaritza –hau da, eskala handian 
eta oinarri zientifikoak aintzat hartuz antolatua– 
«produkzio-molde kapitalistaren dohain handienetako 
bat» da, eta hori lortzeko ezinbestekoa da ekoizle zuzenak 
desjabetzea, bere ustez.59

Kapitalismoaren aurrerabidearen 
mitoaren inguruan
Industrializazioak gizakia lanetik eta gabezietatik 

askatzeko daukan ahalmenari buruzko teoria zuzena 
bada ere, badira hainbat arrazoi kapitalismoaren 
beharrizanari eta aurrerabideari buruzko uste batzuk 
baztertzeko. Lehenik eta behin, teoria horrek ez du 
kontuan hartzen gizarte ez-kapitalistek produzitutako 
ezagutza eta aberastasuna, ez eta kapitalismoak 
zer neurritan eraiki duen bere boterea ezagutza eta 
aberastasun horiek desjabetuz. Ezinbestekoa da 
gogoeta hori egitea; bestela, ezagutzaren aurrerabide 
kapitalistaren liluramenduaren atzaparretan erori, 
eta kapitalismotik irteteko nahian aurrera egin ezinik 
geratzeko arriskua daukagu. Ikuspegi politiko batetik, 

58 Nazio Batuen Biztanleriaren Funtsaren arabera, 2001ean «200 milioi hiritar 
inguru» elikagaiak hazten ari ziren, eta hiritar horiek «mila milioi pertsona 
ingururen elikagai-beharren parte bat asetzen zuten». Nazio Batuen 
Biztanleriaren Funtsa, State of the World Population 2001 (New York: Nazio 
Batuak, 2001). Worldwatch Institute erakundearen 2011ko «Farming the 
Cities Feeding an Urban Future» [Hiriak laboratuz, etorkizun hiritar bat 
elikatuz] txostenak iraupen-nekazaritzaren garrantzia egiaztatzen du, eta 
hala dio prentsa-adierazpen batean: «Mundu osoko 800 milioi pertsona 
inguruk hiri-ortugintzan dihardu, eta pertsona horiek produkzio totalaren 
% 15-20 produzitzen dute». Azpimarratu behar da kopuru horiek ez dutela 
kontuan hartzen landa-eremuetako iraupen-nekazaritza. Worldwatch 
Institute. «State of the World 2011: Innovations that Nourish the Planet» 
(prentsa-adierazpena, 2011ko ekainaren 16a). 

59 Marx, Capital, III. lib., 754.-755. or.
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guretzat oso garrantzitsua da gogoratzea kapitalismoak 
deuseztatutako gizarteek ezagutza- eta teknologia-
maila oso handia erdietsi zutela orain dela milaka 
urte, mekanizazioaren etorrera baino lehen: ur-eremu 
zabal ikaragarriak zeharkatuz, itsasoan nabigatzen 
ikasi zuten; gaueko behaketen bidez, konstelazio astral 
nagusiak aurkitu zituzten; laboreak aurkitu zituzten, 
planetan giza bizitzari eutsi diotenak.60 Ikusi besterik 
ez dago Ameriketako herri indigenek garatutako 
dibertsitatea hazietan eta landareetan; indigena 
horiek orain artean gainditu ez den antzea lortu 
zuten nekazaritzaren alorreko teknologian: Erdialdeko 
Amerikan bakarrik, artoaren eta tomatearen berrehun 
aldaera baino gehiago garatu zituzten. Alde ederra, 
kontuan hartzen badugu nola suntsitzen duen 
dibertsitatea orain nekazaritza kapitalista zientifikoki 
antolatuak.61

Kapitalismoak ez zituen asmatu ez gizarte-
lankidetza ez eskala handiko harremanak62. Alderantziz, 
kapitalismoaren etorrerak suntsitu egin zituen jabetza-
harreman komunalen eta lan-molde kooperatiboen bidez 
saretuta zeuden gizarteak, bai eta merkataritza-sare 
zabalak ere. Kolonizazioaren aurretik, kooperazio-maila 
handiko lan-sistemak ziren ohikoenak, hasi Indiako 
Ozeanotik eta Andeetaraino. Boliviako eta Peruko ayllu 
sistema ekar dezakegu gogora, edo XXI. menderaino 
iritsi diren Afrikako herri-lurren sistemak, guztiak ere 
Marxek irudikatutako «landa-eremuko bizitza bakartua» 

60 Clifford D. Conner, A People’s History of Science: Miners, Midwives, and 
«Low Mechanics».

61 Jack Weatherford, How the Indians of the Americas transformed the 
World.

62 Jatorrizkoan, «large-scale intercourse» darabil (letra etzana itzultzaileak 
erantsia da), eta azaltzen du: «Marxek hitz hori erabiltzen zuen merkataritza- 
eta kultura-trukeei erreferentzia egiteko» [Itzultzailearen oharra].
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zalantzan jartzen dutenak.63 Europan ere, kapitalismoak 
komunez osatutako gizarte bat suntsitu zuen, zeinaren 
erro materialak ziren ez bakarrik lurraren erabilera 
kolektiboa eta lan-harreman kolektiboak, baita botere 
feudalaren aurkako eguneroko borroka ere, bizitza-molde 
kooperatibo berriak eragiten zituena; adibidez, Caliban and 
the Witch [Caliban eta sorgina] liburuan aztertu ditudan 
mugimendu heretikoek (kataroek, waldensiarrek) abiatu 
zituzten modukoak.64 

Ez halabeharrez, kapitalismoak indarkeria 
eta suntsiketa ankerrenak erabili behar izan zituen 
beste ereduen aurrean gailentzeko. Testuinguru 
horretan ulertu behar da bi mendetan zehar egindako 
sorgin-ehiza, milaka emakumeren hilketa ekarri zuena 
eta XVI. mendean nekazariek gidatutako gerren bidez 
gauzatu zen erresistentzia hautsi zuena. Kapitalismoak 
ez zuen aurrerabidea ekarri, ezta hurrik eman ere; 
kapitalismoaren garapena kontrairaultza bat izan zen, 
azpikoz gora ipini baitzuen borroken bidez eratzen 
hasitako komunalismo-molde berrien sorrera, bai eta 
feudoetan lehenagotik zeuden komunalismoak ere, 
komunen erabilera partekatuan oinarritzen zirenak. 
Horrezaz gainera, eskala handiko industriaren garapena 
baino askoz gehiago behar da Marxek Kapitalaren I. 
liburukiaren amaieran irudikatutako ekoizle askeen 
konbinazio eta elkarte iraultzailea eratzeko.65 Kapitalak 
eta eskala handiko industriak areagotu egin ditzakete 
«produkzio-bideen kontzentrazioa» eta lan-banaketaren 
ondorio den lan-prozesuko lankidetza,66 baina prozesu 

63 Jatorrizkoan, «isolation of rural life». Jatorrizko testuko itzulpenari buruz 
gehiago jakiteko, ikus Hal Draper, The Adventures of the Communist 
Manifesto, 28. parag.

64 Silvia Federici, Caliban and the Witch: Women, Body and Primitive 
Accumulation.

65 Marx, Capital, I. lib., 930. or.
66 Ibid., 927. or.
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iraultzaile baterako behar den lankidetza eta Marxek 
(zientziarekin eta teknologiarekin batera) «produkzio-
molde kapitalistaren forma funtsezkotzat» daukan 
faktore teknikoa ez dira berdinak nolakotasunari 
dagokionean.67 Are gehiago, zalantzan jar dezakegu 
lankidetzaz hitz egin ote dezakegun langileek berek 
kontrolatzen ez dituzten lan-harremanez ari garenean 
–hau da, erabakitze-ekintza independenterik sortzen ez 
duten lan-harremanak–, ez bada erresistentzia-unean, 
lan-prozesuaren antolamendu kapitalista hankaz gora 
jartzen denean. Ezin dugu ahaztu, gainera, Marxek 
lan-antolamendu kapitalistaren ikurtzat daukan 
eta hainbeste miresten duen lankidetza langileen 
gaitasunen deuseztapenari eta langileek beren 
borroketan erakutsitako lankidetzari esker etorri dela 
historian zehar.68

Bigarrenik, onartzen badugu garapen kapitalista 
nahitaezkoa izan dela –ez esatearren beharrezkoa edo 
desiragarria historiaren edozein unetan, iraganekoan 
zein gaur egunekoan–, jendeak garapen kapitalista horri 
aurre egiteko egindako borrokez bestaldean kokatzen 
dugu gure burua. Baina, esan ote dezakegu heretikoak, 
anabaptistak69, hondeatzaileak70, ihesean zebiltzan es-

67 Ibid., 454. or.
68 Gai honi buruz gehiago jakiteko, ikus Capital, I. lib. 563.-568. or. «Makinak eta 

eskala handiko industria» kapituluko V. zatian, «Langilearen eta makinaren 
arteko borroka» izenekoan, Marxek dio: «Lanabesak langilea eraisten 
du». Kapitalistek ez dituzte erabiltzen makinak beren buruak lanaren 
mendekotasunetik libratzeko bakarrik, makinek «grebak desagerrarazteko 
metodorik ahaltsuena» osatzen baitute. «Posible da 1830az geroztiko 
asmakizunen historia idaztea, kapitalari langile-klasearen matxinaden aurkako 
armak emateko egin zirenak bakarrik kontuan hartuta» (Ibid., 562.-563. or.).

69 Anabaptistak XVI. mendearen erdialdean Alemanian Thomas Müntzer-en 
inguruan sortutako talde kristau bateko kideak dira. Garai hartako 
jauntxo eta nobleen aurkako Nekazarien Gerra piztu eta bultzatu zuten. 
Ebanjelioaren irakurketa estua egiten dute, eta kristau helduek berriro 
bataiatu behar dutela uste dute (Iturria: Wikipedia) [I. O.].

70 Hondeatzaileak XVII. mendearen erdialdean Ingalaterran sortutako talde 
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klabo beltzak eta beren herri-lurren hesitzeari aurre 
egin zieten erreboltari guztiak, edo berdintasunean 
oinarritutako gizarte-ordena bat eraikitzeko borrokatu 
zirenak –idatziz beren banderetan, Thomas Müntzer-ek 
bezala, Omnia sunt communia [Gauza guztiak komunak 
dira]–, esan ote dezakegu horiek guztiak historiaren 
alde okerrean zeudela giza askapenaren ikuspuntutik 
begiratuta? Ez da alferreko galdera. Izan ere, harreman 
kapitalisten hedapena ez da iraganeko kontua, baizik 
eta aribidean dagoen prozesu bat, oraindik ere odola eta 
garra eskatzen dituena eta oraindik ere erresistentzia 
handia eragiten duena; eta erresistentzia horrek galga 
jartzen dio, ezbairik gabe, lurreko produkzio-molde 
guztiak subsumitu nahi dituen eta soldatapeko lana 
zabaldu gura duen kapitalismoari.

Hirugarrenik, kapitalismoa beharrezkoa eta pro-
gresiboa dela aldarrikatuko bagenu, kapitulu honetan 
behin eta berriro azaldu dudan kontu bat gutxietsi-
ko genuke: garapen kapitalistak ez du esan nahi, ez 
behintzat nagusiki, giza gaitasunen garapena, ez eta 
guztien gainetik gizarte-lankidetzarako gaitasunare-
na ere, Marxek hori aurresan zuen arren. Alta, garapen 
kapitalista berdintasunean oinarritzen ez diren bote-
re-harreman, hierarkia eta bereizketen garapena ere 
bada, eta horiek, aldi berean, indar sozial suntsitzaile 
bat eratzen duten ideologia, interes eta subjektibitateak 
eragiten dituzte. Ez halabeharrez, oraindino geratzen 
diren baliabide komunal eta publikoak pribatizatzeko 
grina neoliberal kontzertatuaren aurrean, komunitate 
kohesiboenak izan dira –eta ez industrializatuenak– 
pribatizazioaren olatuari aurka egiteko, eta batzuetan 
baita hura iraultzeko ere, gai izan direnak. Indige-

protestante erradikal bateko kideak dira. Herri-lurrak lantzen saiatzeagatik 
jarri zieten ‘hondeatzaileak’ izena (ingelesez, diggers). Askotan, anarkismo 
modernoaren aitzindaritzat jotzen dira (Iturria: Wikipedia) [I. O.].
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nen borrokek erakutsi duten moduan –esate batera, 
kitxuen eta aimaren borrokak Bolivian uraren pribati-
zazioaren aurka,71 edo U’wa komunitateko indigenen 
borrokak petrolioaren ustiapenerako egindako zulatze-
lanek beren lurretan eragindako suntsiketaren aurka 
(adibide gehiago ere badira)–, kontua ez da non den 
garapen kapitalista beste inon baino handiagoa, baizik 
eta non diren komuna osatzen duten pertsonen arteko 
loturak estuagoak, horietan lortzen baita kapitalis-
moaren hedapena geraraztea edo kapitalismoak atzera 
egitea. Garapen kapitalistak sustatutako mundu-mai-
lako iraultza baten ikuspegia atzean geratzen ari den 
heinean, politika arrazista eta sexisten bidez eta as-
kotariko itxituren bidez suntsitutako komunitateak 
lehengoratzea ez da baldintza objektibo bat bakarrik, 
gizarte-aldaketarako aurrebaldintza bat da.

Komunismotik komunetara:
ikuspegi feminista bat
Gaur egun, hauek izan behar dute, nire ustez, 

feminismoaren zein justizia sozialaren aldeko 
beste mugimendu batzuen lehentasun politikoak: 
kapitalismoak arrazan, generoan eta adinean 
oinarriturik egin duen bereizketari kontra egitea; 
kapitalismoak gure bizitzetan bereizitakoak berriz elkar 
lotzea; eta, azkenik, interes kolektibo bat berreraikitzea. 
Hori da, azken finean, komunen politikarekin jokoan 
dagoena. Kasurik onenean, horrek esan nahi du 
aberastasuna partekatzea, erabakiak taldean hartzea 
eta gure buruekiko eta besteekiko harremanak iraultzea. 
Izan ere, gizarte-lankidetza eta ezagutzaren eraikuntza, 
Marxek industria-lanarekin lotzen zituenak, komunen 

71 Raquel Guitierrez Aguilar, Los Ritmos del Pachakuti: Levantamiento y 
Movilización en Bolivia (2000-2005).
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sorrera sustatzen duten jardueren bidez bakarrik 
erdiets daitezke: hiri-ortuak, denboraren bankuak, 
kode irekiak; jarduera autogestionatuak dira, eta, aldi 
berean, komunitatea sortzen dute. Alde horretatik, 
komunen politikaren helburua da elkarrekiko loturak 
estutzea eta kapital-metaketa mugatzea, horren 
bidez gure bizitzak erreproduzitzen saiatzeko;72 hori 
horrela izanik, Marxek komunismoarekiko zeukan 
ideiak gauzen egungo egoeraren abolizioa esan gura 
du komunen politikarentzat. Argudia liteke, baita, 
online-ko komunen garapenarekin –software librearen 
goraldia, kultura-mugimendu libreena– giza gaitasunen 
unibertsalizaziora gerturatzen ari garela, Marxen 
aburuz indar produktiboen garapenaren emaitza 
izango zena. Baina komunen politika erabat aldentzen 
da tradizio marxistan eta Marxen obraren zati handi 
batean komunismoak izan duen esanahitik, Manifestu 
Komunistan jasotakotik hasita. Alta, funtsezkoak diren 
desberdintasun ugari daude komunen politikaren eta 
komunismoaren artean, batez ere agerira ateratzen 
direnak batzuk eta besteak ikuspegi feminista eta 
ekologista batetik aztertzen ditugunean.

Zenbait idazle feministak argudiatu bezala 
–Vandana Shiva, Maria Mies, Ariel Salleh–, eta ema-
kumeen antolakunde oinarri-oinarrikoek praktikara 
eraman duten gisan, komunek aurrera egiteko ez da 
beharrezkoa indar produktiboak garatzea eta produk-
zioa mekanizatzea, ez harreman kapitalisten beste 
ezein hedapen global gertatzea ere, guztiak ere Mar-
xen proiektu komunistarako aurrebaldintzak zirenak. 
Alderantziz, komunek aurre egiten diete garapen ka-
pitalistaren mehatxuei, eta balio handiagoa ematen 

72 Massimo de Angelis, The Beginning of History: Value Struggles and 
Global Capital.
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diete tokian tokiko ezagutzei eta teknologiei.73 Ez dute 
onartzen ezinbestean lotura bat egon behar denik gara-
pen zientifiko-teknologikoaren eta garapen moral edo 
intelektualaren artean, eta hori premisa nabarmen bat 
da Marxek gizarte-aberastasunarekiko daukan ikus-
moldean. Halaber, erreprodukzioaren berregituratzea 
beren proiektu politikoaren erdigunean jartzen dute, 
eta ezinbestekotzat jotzen dute gizarte-harremanak 
eraldatzeko. Beste ezeren gainetik, eredu kapitalis-
tan etxeko lanen ezaugarri nagusi den bakartasuna 
hautsi nahi dute, ez industria eskalaren barruan be-
rrantolatzeko, baizik eta zaintza-lana egiteko molde 
kooperatiboagoen sorrera bultzatzeko.

Komunak pluralean deklinatzen dira, Zapatistek 
bultzatutako espiritua gogoan eta «Ezezko bat, baiezko 
ugari» lelopean; izendapenean, aintzat hartzen dira, 
baita, askotariko ibilbide historiko eta kulturalak eta 
esplotazioaren abolizioarekin bateragarriak diren 
hainbat emaitza sozial. Onartuta badago ere ideien eta 
ezagutza teknologikoaren zirkulazioa indar historiko 
positibo bat izan daitekeela, ezagutzen, erakundeen 
eta portaera-moldeen unibertsalizazioak indar horren 
kontra egiten du gero eta gehiago, ez bakarrik legatu 
koloniala den aldetik, baita bizitzen eta tokian tokiko 
kulturen suntsipenaren bidez bakarrik lor daitekeen 
proiektu bat den aldetik ere. Ororen gainetik, komunek 
ez dute estatuaren beharrik komunak izateko. Zirkulu 
erradikaletan estatua oraindik trantsiziorako tresna 
baliagarri gisa ikusten bada ere, ustez ezinbestekoa 
interes kapitalistak desagerrarazteko eta eskala handiko 
plangintza bat eskatzen duten komunitate-elementuak 
administratzeko (ura, elektrizitatea, garraio-zerbitzuak, 

73 Maria Mies eta Vandana Shiva, Ecofeminism; The Ecologist, Whose 
Common Future? Reclaiming the Commons.
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eta abar), estatuaren egitura krisian dago gaur egun, 
eta ez soilik zirkulu feministetan eta beste zirkulu 
erradikal batzuetan. Izan ere, komunen ospeak 
harreman zuzena dauka estatu-formaren krisiarekin, 
sozialismo errealizatuaren porrotak eta kapitalaren 
internazionalizazioak oso modu nabarmenean erakutsi 
duten krisiarekin. John Holloway-k Change the World 
without Taking Power liburuan indar handiz adierazi 
bezala, baldin eta pentsatzen badugu estatua mundu 
justuago bat sortzeko erabil dezakegula, existentzia 
autonomo bat onartzen diogu estatuari, bere gizarte-
harremanen saretik apartekoa, kapital-metatzearekin 
estu lotzen duen eta gatazka soziala eta bazterketa-
mekanismoak erreproduzitzera behartzen duen 
gizarte-harremanen saretik aldendua. Era berean, 
ahazten dugu «estatuen arteko mugak» ez direla sekula 
muga bat izan «gizarte-harreman kapitalistentzat», 
harreman horiek mundu-mailakoak direlako.74 Are 
gehiago, generoan eta arrazan oinarritutako hierarkien 
bidez bereizitako mundu-proletariotza batekin, estatu-
forman gauzatutako «proletariotzaren diktadura» batek 
langile-klasearen gizonezko/zuri sektorearen diktadura 
bihurtzeko arriskua izango luke. Izan ere, gizarte-botere 
handiena daukaten haiek jada eskuratuak dituzten 
pribilegioei eusteko erabil lezakete iraultza-prozesua.

Itxaropen traizionatuz eta boto-paperez jositako 
hainbat hamarkadaren ondoren, orain desira handi bat 
dago herrialde guztietan, batez ere gazte-jendeen ar-
tean, gure bizitza eraldatzeko ahalmena aldarrikatzeko, 
estatu proletario batean goragoko erakunde baten esku 
–gure ordezkari izateko jardunean gure tokia hartuko 
lukeena– utziko genituzkeen ezagutza eta erantzukizu-

74 John Holloway, Change the World without Taking Power: The Meaning of 
Revolution Today.
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na aldarrikatzeko. Zorigaiztoko norabide-aldaketa bat 
izango litzateke. Izan ere, mundu berri bat sortu beha-
rrean, galdu egingo genuke gizarte berri bat eratzeko 
nahitaezkoa den autoeraldatze-prozesua, eta berrerai-
ki egingo genituzke injustizia instituzionaleko kasurik 
krudelenaren aurrean ere geldirik egotera garamatzaten 
baldintzak. Komunen alderik erakargarrienetako bat da 
«gizarte berri baten forma enbrionarioa» osatzen dutela, 
lurretik –eta ez estatutik– datorren botere bat adierazten 
duena eta lankidetzan eta erabakiak hartzeko molde 
kolektiboetan oinarritzen dena, ez hertsapenean.75 Alde 
horretatik, komunen espiritua bat dator Audrey Lorde-n 
ideiarekin, esaten baitu «nagusiaren erremintek ez dute 
sekula nagusiaren etxea eraitsiko»;76 uste dut bizirik 
egonez gero Marx ere bat etorriko litzatekeela horretan. 
Zeren eta antolamendu kapitalistaren sexismoak eta 
arrazakeriak eragindako triskantzei denbora gutxi eman 
arren eta proletarioen subjektibotasunaren eraldaketari 
arreta txikia eskaini bazion ere, Marxek ulertu zuen 
iraultza bat behar dugula, ez bakarrik kanpotik ezarritako 
mugez askatzeko, baita barneratutako ideologia eta 
harreman kapitalistez askatzeko ere –«urteetako 
kraka hori guztia», berak esan bezala–, «gizartea berriz 
eraikitzeko gai» izan gaitezen.77
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