
non beren bidean jarrai baitzezake-
ten, kontzeptu egoki gisa. Orain 
heldu diogu zeregin horri, Vienako 
eztabaidan oinarritutako bertsioare-
kin, zeinak 13 tesi bat biltzen baitu, 
hirugarren konferentziaren atarian 
egin genuen eztabaidaren ondo-
rioa dena –hirugarren konferentzia 
Lund hirian antolatu zen, Suedian, 
2018ko urriaren 5etik 7ra bitarte–. 
Pentsa dezagun tesi hauek erai-
kuntza-harriak direla, honezkero lor-
tu dugunari dagokionez; oinarriak 
direla; ahotsak direla, marxista-fe-
ministon «manifestua» sortzeko. 
Bidaiarako zorro bat dira, eztabai-
da-gune handietan hizpidera ekart-
zen ditugunak beti, aldiro konpainia 
desberdinarekin; erabilgarriak dira, 
eta erabiltzekoak. Vienako konfe-
rentzian iradokizun ugari bildu zi-
ren (erreprodukzio-teknologien in-
guruan, kultura indigenak barnean 
hartzeari buruz, kapazitismoari 
buruz), oraindik tesietan txertatzeko 
zain daudenak. Tesiak, izan ere, la-
nerako tresna bat dira, eta non gau-
den eta norantz joan nahi dugun 
ziurtatzeko balio dute aldi berean; 
dena den, hala bidea nola xedea ez 
dira gauza itxiak: elkarrekin eztabai-
da ditzakegu, eta, ondorioz, aldatu.    

Iruzkinik edo iritzirik badauka-
zue tesiei dagokionez, bidal itzazue 
mesedez heidiambrosch@trans-
form-network.net helbidera, hark 
adeitasunez helaraziko baitizkie ka-
suan kasuko arduradunei.

1 Txosten hau hemen argitaratu zen: Argument 
323, Krise des Politischen I, 3. zenbakia, 2017. 

2 Cf. Wege des Marxismus-Feminismus liburua, Ar-
gument 314 gisa argitaratu zena, zeinean biltzen 
baitira hitzaldi gehienak. 

Kapitalismoaren krisi sakonen 
aurrean gaude: segurtasun- 

balbula guztiak askatu dira, halako 
moduan non krisi bakoitza ez baita 
aurreko krisiaren indartze bat baino; 
krisiek, bestalde, gero eta eragin 
handiagoa dute eguneroko bizitzan 
eta bizi-baldintzetan eta, horren on-
dorioz, planifikazio-ahalmena pre-
karizatzen ari da gero eta emaku-
me gehiagorentzat: bakar-bakarrik 
daude, zama bikoitz bat daroatela 
bizkarrean. Ataka horretan, bada, 
dei egin nien feministen arteko 
marxistei, 1970eko mugimenduan 
ezagutu nituenei, edo bileretan, 
bidaietan zein irakasle gonbidatu 
gisa jardun naizen garaietan topatu 
nituenei, egoeraz elkarrekin haus-
nartzeko asmoz. Gure iritziz, bazen 
garaia indar marxista-feministak 
batu zitezen maila globalean, ka-
pitalismoa eta haren krisiak global 
bihurtu diren bezala; labur esanda, 
Nazioarteko Marxista Feminista bat 
antolatzeko garaia genuen.  

Astebeteko epe laburrean, be-
rrogei emakumek, munduko hain-
bat bazterretakoak, erantzun zioten 
nire lehen gutun zirkularrari; hogeita 
hamalau ekarpen proposatu zituz-
ten, irudikatzen genuen kongresu-
ra begira. Lehen kongresua, bada, 
2015ean egin genuen, martxoaren 
22tik 25era bitartean, Berlinen: 500 

Marxismo-
Feminismoaren 

hamairu tesi

Frigga Haug

Hemen argitara eman 
ditugun tesiak, nire
izenez sinatuak agertzen 
direnak, prozesu kolektibo 
baten emaitza dira, eta
abiapuntu bat baizik ez bere 
horretan1

emakumetik gora izan ziren han, 
hogei herrialdetatik etorriak. Inter-
nazional hura ez zedin izan egitas-
mo bakartu bat, eta, aldi berean, 
etorkizunerako aingura gisa balio 
zezan, hamabi tesi idatzi nituen 
kongresuaren amaierako plena-
rioan azter genitzan; tesiak osa- 
tzeko, hogeita hamalau hitzaldien 
ekarpenak laburbildu eta bateratu 
nituen2. Hala eginez, antolatzai-
learen pribilegioaz baliatu nintzen, 
aldez aurretik ezagutzen bainituen 
hitzartzeak. Berlineko plenarioko 
eztabaidan, zeinean emakume as-
koren ahotsak aditu baitziren, al-
daketak, hobekuntzak eta azalpen 
gehigarriak txertatzea eskatu zen; 
horien denen laburpen bat bildu eta 
tesi originalen bertsio berri batean 
gehitu nituen. Kongresuaren jarrai-
kortasunari zegokionez, bat etorri 
ginen denok: hura antola -tzen segi-
tu behar genuen. Hurrengo biltzarra 
Vienan antolatu zen, 2016an, eta, 
berriro ere, 500 emakumetik gora 
izan ziren bertan parte hartzen, 
30 herrialdetatik etorriak. Halaber, 
tesiak garatu eta hobetu beharra 
zegoen arian-arian, eztabaidan se-
gituz. Izena, ordea, erabaki gabe 
utzi genuen: ez genuen zehaztu 
manifestu marxista-feminista dei-
tuko genion, ala nire tesiak. Ezin 
ziren argitara eman, baina zenbait 
emakume-taldek beren kabuz ba-
natu, itzuli eta erabili zituzten. Ho-
rixe zen helburua, azken batean. 

Vienako konferentzian, tesiak ez-
tabaidatu eta aldatu genituen beste 
behin ere; dena den, ez genuen lor-
tu, une hartan behintzat, gure argu-
dioak argitaratzea halako moduan 
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Marxismo-feminismoa txanpon 
beraren bi alde dira, Helen Co-
lley-k nabarmendu duen eran, 

baina gauza bat gehitu behar zaio 
adierazpen horri: premiazkoa da 
txanpona bera eraldatzea. Femi-
nismo marxista tinko lotuta dago 
Marxen ondarearekin; hortaz, irmo-
ki sinesten du soldatapeko lanari 
buruzko analisiaren garrantzian, eta 
orobat sinesten du horixe dela lan-
gile-mugimendua zuzentzen duen 
indarra (Gayatri Spivak-ek azpima-
rratu duen moduan).

Nolanahi ere, gainerako jardue-
ra femeninoak analisiaren zentrora 
ekartzeko ahaleginean, MFk tokiz 
aldatzen du jarduera domestikoen 
eta ez-domestikoen auzia: atzean 
uzten du bi jarduerak bat eta bakart-
zat edo guztiz bereizitzat hartzen 
saiatzen diren ikuspegi paralizat-
zaileak (ekonomiari eta enplegu 
domestikoari buruzko eztabaida bi-
koitza), eta, aldiz, erronka funtsezko 
bati heltzen dio: ekoizpen-harrema-
nen kontzeptua okupatu eta eralda-
tu nahi du, gai feministei dagokio-
nez.

Genero-harremanak, argi 
dagoenez, ekoizpen-ha-
rremanak dira, eta ez 

horiekiko gehikuntza bat. Prakti-
kak, arauak, balioak, aginpideak, 
instituzioak, hizkuntzak, kulturak 
eta abarrak, guzti-guztiak, gene-
ro-harremanen bidez kodetuta dau-
de. Ondorioztapen hori kontuan 
hartuta, ikerketa marxista-feminis-
ta emankorra eta beharrezkoa da 
neurri berean. Aintzat harturik ha-
rreman globalen izaera garaikidea 
eta konektatua, eta, aldi berean, 
emakumeen menderakuntza-molde 
historikoki konkretuen askotarikota-
suna, beharrezkoa da nazioarteko 
aktibistek beren jakintza eta espe-
rientziak elkar ditzatela. 

Marxismoa ez da erabil-
garria gizarte kapitalista-
rentzat eta haren diziplina 

akademikoentzat, zeinek mende-
rakuntza zilegiztatzen baitute. Mar-
xismo-Feminismoak sinesten du 
(Marxek, Luxemburg-ek, Gramsci-k, 
Brecht-ek eta abarrek bezala) gi-
zakiek egiten dutela beren historia 
–edo, hori egitea eragozten baldin 
bazaie, beren burua ahaldundu be-
har dutela–, hortaz, ez da egokia 
goitik beherako aginte-egitura bat 
osatzeko. Horrek eskura jartzen ditu 
zenbait ikerketa-molde, hala nola 
memoria-lana eta norberak kole-
ktiboan duen posizioaren lanketa 
historiko-kritikoa; hortaz, autokritika 
ere izan daiteke ekoizpen-indar bat.
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XIII tesiak

Gizarteko kide guztiek, 
ekin nahi badute, mende-
rakuntza-harremanetan 

parte hartu behar dutela dioen ikus-
pegiaren harira, zehatz ikertu behar 
dira menderakuntzaren korapiloak, 
patriarkatu kapitalista aldatzeko 
desira gerarazten edo hauspotzen 
dutenak. Kasu honetan, feministek 
badute abantaila bat, boterean jar-
duteak dakartzan pribilegio gutxia-
goren jabe direlako; horrenbestez, 
gutxiago daukate galtzeko, eta, ha-
laber, eskarmentu handiagoa dute, 
mundua behetik behatzeari dago-
kionez. 

V

Halatan, bi ekoizpen daude-
la ondorioztatzen da (Mar-
xek eta Engelsek esana zu-

ten moduan): bizitzaren ekoizpena 
eta bizi-baliabideen ekoizpena. 
Elkarri lotuta daude biak ala biak; 
hortaz, praktika indibidualak azter-
tu daitezke, bai eta horien arteko 
elkarreragin-moldeei erreparatu 
ere. Horri esker, ikerketarako ere-
mu zabal-zabal bat agertzen zaigu, 
zeinean menderakuntza-modu es-
pezifikoak aztertu baitaitezke, eta 
eraldaketa-aukerak bilatu, modu 
historiko eta kultural espezifiko eta 
desberdinetan. 

II

Gizarte kapitalistako kide 
guztiek jasaten dute men-
derakuntza / azpiratze ha-

rreman horiei dagokien kaltea, eta, 
horrenbestez, inor ez dago gizarte 
askatu batean bizitzetik hurbil. Gure 
orainaldian, badira menderakuntza- 
eta indarkeria-modu batzuk, his-
torian metatu direnak, zeinak ezin 
baitira bilakabide jarraikor edo mui-
neko kontraesan batera murriztu. 
Ulertu behar da ezen (emakumeen 
aurkako) indarkeriaren, ankerke-
riaren, gerrarako prestasunaren 
eta abarren molde basatiak (Zillah 
Eisenstein-ek azpimarratu ditue-
nak) harreman zaharretatik datozen 
izugarrikeria historikoki bereiziak 
direla. Feminista marxistentzat, ha-
rreman bortitz hauek oinarrizko zati 
teoriko eta praktiko bat izan behar 
dute askapenaren aldeko borrokan 
eta subjektuen estatusa lortzeko 
borrokan, gizonezkoen eta gizakia-
ren azpigarapenaren gainetik eta 
horren aurka. 

Baina indarkeria ez da harreman 
tradizionalen eta zaharkituen adie-
razpen bat soilik; gaur egun ekoiz-
ten diren harremanen adierazpena 
da orobat. Horregatik, kritikaren 
eta analisiaren ulerkera zehatz bat 
behar dugu, esentzialismoak sai-
hesten dituena. Indarkeriarik borti- 
tzenak itzuli egin dira, izugarrikeria 
gisa, gainditutzat jotzen genituen 
harremanen ondorio gisa, eta, aldi 
berean, gaur egungo harremanen 
produktuak dira.

VI



Marxismo-Feminismoak 
posizio jakin bat adie-
razten du gai honekiko: 

langile-mugimenduaren nagusita-
suna, eraldaketaren subjektu his-
toriko eta eragile gisa. Marxismora 
feminismoa ekarriz, eta, horrela, 
bata zein bestea aldatuz, ezinbes-
tekoa bihurtzen da jarrera kritiko bat 
adieraztea marxismo tradizionalare-
kiko, zeinak langile mugimenduari 
soilik egiten dion erreferentzia. Mar-
xismoa zera da: Marxek ekonomia 
politikoari egindako kritika + langi-
le-mugimendua; horregatik du ha-
lako indarra. Halaber, haren mugak 
agerian geratzen dira. Bestalde, 
langile-klasearen patuak erakusten 
duenez, ikuspegi hori ez da gai izan 
klase-borroken zeruertz historikoa 
gainditzen duten auziak aitortzeko 
eta garatzeko. Marxismo tradiziona-
lak ez ditu gogo onez hartzen auzi 
feminista berriak, ez eta ekologiari 
dagozkion auziak ere; hortaz, la-
nean segitu behar dugu (Luxem-
burgek argiki adierazi zuen bezala). 
Aintzat harturik era askotako mugi-
menduen aberastasuna eta Marxen 
ondare kulturalean oraindik erabili 
ez den aberastasuna, lanean jarrai-
tu behar dugu gaur egunean. Kontu 
hori erronka bat da feminista mar-
xista guztientzat; ia ekarpen guztiak 
bat datoz horretan. 

Mendebaldeko ongizate- 
estatua desegin eta ekono-
mia globalizatuan txertatu 

den honetan, bizitzaren zaintza 
emakumeen esku geratu da, zeinek 
dohainik egiten baitituzte etxeko la-
nak, edo soldata txiki baten truke; 
argi ikusten da hori zaintzen-kate 
globalean. «Zaintzaren krisi» gisa 
ulertu dezakegu hori dena, gizarte 
kapitalistaren ondorio ezinbesteko 
gisa: bere zentro ekonomikoa zer-
bitzuetara aldatuz, etekinak esku-
ratzen ditu kapitalismoak, eta, aldi 
berean, krisiak kudeatzeko modu 
gero eta basatiagoak azaleratzen 
dira, balio-maila desberdinen so-
rreraren poderioz (Tove Soiland-ek 
iradoki duen eran). 

VII

Guztiok uste dugu bizitza 
ipini behar dugula gure 
borroken zentroan (ho-

rixe aldarrikatu dute, besteak bes-
te, Montserrat Galcerán-ek eta Lise 
List-ek), eta, hortaz, baita modu 
kolektiboan auto-determinatutako 
denboraren aldeko borrokak ere. 
Halaber, aintzat har dezakegu bes-
te iradokizun hau: bizitzari loturiko 
krisiak aztertzeko orduan, modu 
hierarkikoan antolaturiko eremue-
tako denbora-logika desberdinen 
ondorio gisa har ditzakegu (Frigga 
Haug). Haugek, bestalde, lau-ba-
tean ikuspegia proposatzen du 
politika gisa: politikak egiteko, den-
boraren antolamenduari erreparatu 
behar zaio; hala, eremuak ez dira 
bata bestearen arabera moldatu 
behar, kontrara, hierarkiaren uzta-
rritik askatu behar dira, orokortzea-
ren bitartez. Jende guztia aktiboki 
jarduten denean eremu guztietan, 
orduan bakarrik izango da posible 
gizarte askatu bat. 

X

XI
Feminista marxistak 
jada ez daude lan-
gile-mugimenduak 

egokitu zien posizioan: lanaren ba-
naketa tarteko, emakumeak bakea-
ren hezurmamitzea zirela uste zen, 
eta hari eusteko erantzukizuna es-
leitzen zitzaien; gizonek, bien bitar-
tean, guda egiten jarraitzen zuten. 
Uko egiten diogu politika horietara 
mugatuak izateari; guztiaren eran- 
tzukizuna hartu nahi dugu gure gain. 
Gaur egungo egoera globalean, 
zeinaren ezaugarriak baitira krisiak 
eta gerrak, iruditzen zaigu botere 
feminista ezinbestekoa dela. Eran- 
tzukizuna gure gain hartzen dugu, 
eta aukera indartsuak dauzkagu. 

XIII

Gure borrokak men-
derakuntzaren kontra 
zuzentzen dira, eta 

demokratikoak dira erro-errotik; ho-
rretarako, premiazkoa da politika 
egitea behetik. Gure erresistentzia 
modu desberdinean kokatzen da 
kulturan eta denboran. Halere, Mar-
xekin elkartuta gaude honako hel-
buru honi dagokionez: «harreman 
guztiak deuseztatzea, zeinetan iza-
ki beheratua, esklaboa, traizionatua 
eta mespretxagarria bihurtzen bai-
ta gizona». Kongresu marxista-fe-
minista bat antolatzea, eta horren 
barruan ditugun lankidetza- eta ga-
tazka-moduez hausnartzea, modu 
bat da, mugimendu marxista-femi-
nistaren garapen iraunkorrari ekar-
pena egiteko gure erresistentziaren 
bidez. 

XII

Fordismoaren krisiaz 
geroztik izan diren go-
rabeheretan, eta azkar 

globalizatutako ekonomiak ekarri 
duen krisi-sailean, zeinen ondorioz 
jendea gero eta baldintza preka-
rioagoetan bizi baita, agerikoa da 
emakumeak direla galtzaile, beste 
praktika eta multzo baztertu batzue-
kin batera.

IX

Arrazari, klaseari 
eta sexu / generoari 
buruzko polemika 

(intersekzionalitatea) harago landu 
behar genuke. Gizarte guztietan, 
klasea eta sexua loturik daude, eta 
kapitalismoak probetxua ateratzen 
dio horri; bada, egoera horiek xe-
he-xehe aztertu behar dira; bestal-
de, «arrazaren auzia» deritzon horri 
modu konkretuan erantzun behar 
zaio gizarte eta kultura bakoitzean, 
modu bereizian, eta beste bi men-
derakuntza-moldeekin lotu behar 
da (Ann Ferguson-ek eta Gayatri 
Spivakek azpimarratu duten beza-
la). Pentsamendu ez-lineala beha-
rrezkoa da. 

VIII
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