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DOMINAZIOAREN SISTEMA. KLASE JENDARTEAREN 
ERROAK ETA EGUNGO ADIERAZPENA

Egungo errealitate soziala irauli eta mundu berri bat eraiki 
nahi dugunontzat, errealitate horren osagaiak eta funtziona-
mendua ulertzea ezinbesteko abiapuntua da. Dominazioak 
egun hartzen duen forma modu zehatz eta gaurkotuan irudi-
katzeko gai izan behar gara, bere baitan diharduten kategoriak 
antzeman eta horietako bakoitzarentzako azalpen argi bat es-
kaini: lana, ekoizpena, pentsamendua, gorputza, jabetza formak eta 
horietatik eratortzen diren zapalkuntza eta esplotazio formak 
(alienazioa, jabetza pribatua, patriarkatua, Estatua, kolonialismoa, 
kapitalismoa…).  

Paradigma iraultzaile berriaren eraikuntza kategoria horien 
guztien gaineko ulerkera egokian oinarritu behar da, hori 
egin ezean, arriskua baitago ematen ditugun aurrerapausoe-
tan dominazioaren adierazpen berritu bat birsortzen aritzeko. 
Gaitza behin betiko desagerrarazi nahi badugu, sustraiak ondo 
identifikatu behar ditugu. Era berean, ezin dugu ahaztu domi-
nazioarena gai konplexua dela eta bere ikerketari beharrezkoa 
den esfortzu eta dedikazioa eskaini behar diogula. Ezin dugu 
sinplifikazio edo erredukzionismoetara jo, ezta dominazioak 
suposatzen duena zatikatzera eta partzialki aztertzera ere. 
Osotasun bezala ulertzeko gai izan behar gara, osotasun bezala 
gainditu ahal izateko. 

Horregatik, ezingo dugu espero ulerkera hori testu soil 
baten irakurketarekin lortzea; helburu hori eztabaida eta 
hausnarketa prozesu dialektiko baten emaitza bezala bakarrik 
gauza daiteke. Bai gure kideen artean emango dena, bai 
inguratzen gaituen eta ulertzen saiatzen garen errealitate sozial 
horretan murgilduz bakarrik posible izango dena. Hor topa
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tuko baititugu inguratzen gaituen dominazioaren kontrae-
san errealak, eta baita gure planteamenduarenak ere. Beraz, 
ondorengo testua gai honi egiten diogun lehenengo hurbilpe-
na da, oinarri sendoa ezartzen duena eta haziz eta aberastuz 
joango dena halabeharrez.

1-Lanaren izaera eta dominazioaren sistema
Dominazioaz hitz egiteko, gure ustetan, ezinbestekoa da lanaren 
gainean hitz egiten hastea, dominazioaren zutabe nagusietako 
bat lanaren apropiazioan oinarritzen baita. Hala ere, lehenengo 
gatazka eta txarto-ulertuak hemen hasi daitezke, modu askotan 
ulertu daitekeelako lana. Esate baterako, lana kategoria ekono-
miko huts bezala ulertzen badugu, kapitalismoaren fase zehatz 
bati sinbolikoki lotua gainera (garai industrialetako fabrike-
tako operario gizon zuria, esaterako), dominazioaren gainean 
izango dugun ulerkera erabat partziala eta antzua izango da. 
Horregatik, lanaren gainean eta, oro har dominazioaren gainean 
daukagun ulerkera argitzea beharrezkotzat jotzen dugu eta 
hori da lehenengo atal honen helburua.

Helburu horri erantzunez, guretzako, gutxienez bi modu 
daude lana ulertzeko. Alde batetik, egun orokortua dagoen 
lanaren adiera legoke; hau da, kapitalismoari dagokion ger-
takari sozial bezala ulertzen dena. Lan asalariatua litzateke 
hori, giza jarduera jakin batzuk merkantzia bilakatzen direnean 
agertzen dena. Lana merkantzia forman, lan merkatuan saldu 
eta erosten dena. Lan forma hori bizitza prozesuarekiko jar-
duera bereizi bezala aurkezten zaigu, banatua, enajenatua; alde 
batetik “lanerako denbora” egongo litzateke eta bestetik, gure 
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gainontzeko bizitza denbora (aisialdirako denbora, lotarakoa, 
jatekoa, familiarekin egotekoa...). 

Lan abstraktua da, balioaren arabera konfiguratutako giza 
jarduera. Lana esplotazioaren sinonimo bezala, kapitalis-
moaren ezaugarri bereizgarria.

Baina badago lana ulertzeko beste modu bat: gizakioi dagokigun 
kategoria unibertsala. Kasu horretan, pentsamenduak errea-
litatea eraldatzeko duen gaitasuna litzateke lana, eta jardue-
ra horren emaitza, ekoizpen edo sorkuntza bezala gauzatuko 
litzateke. Horrela, lana litzateke lur bat goldatu eta ber-
tan babarrunak ereitea; baita horretarako beharrezkoak diren 
tresnak ekoiztea ere (aitzur edo traktore bat). Lana litzateke 
baita ere umetan entzundako doinuekin abesti bat sortzea 
babarrunak batu bitartean kantatzeko. Behin babarrunak jaso-
ta, lana izango litzateke horiekin plater berezi bat sukaldatzeko 
errezeta ekoiztea ere, liburuak irakurriz edo ingurukoek 
dakitena entzunez. Era berean, lana izango litzateke lapiko, su 
eta osagai ezberdinekin plater hori sukaldatzea/ekoiztea; eta 
nola ez, lana izango da haur bati babarrunak jaten eman, eta 
babarrunak nola landatu eta nola sukaldatu irakastea (gorputz 
eta pentsamendu berri bat sortzea). Lan-ekoizpen prozesu 
horren pauso bakoitzean beti daude 1) baldintza material ze-
hatzak, 2) ideia bat (pentsamendua), 3) bitarteko batzuk, 4) 
errealitatearen eraldaketa, eta ondorioz, 5) aurretik existitu 
ez den errealitatearen konfigurazio berri bat, ekoizpena edo 
sorkuntza.

Lana, beraz, pentsamenduaren bitartez ematen den errea-
litatearen eraldaketa bezala ulertzen dugu; pentsamendua eta 
materiaren arteko harreman bezala. Hemen baina, ulertu 
beharra daukagu pentsamendua bera ekoizpen bat ere badela: 
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errealitatea esanahitzeko darabiltzagun ideiak baldintza ze-
hatz batzuen baitan eraikitako kategoriak direla. Gizakiok, al-
dez aurretik existitzen diren baldintza materialetatik abiatuta 
(gure gorputza bera eta inguratzen gaituen errealitate fisikoa), 
testuinguru sozial, ekonomiko eta historiko jakin baten ara-
bera sortzen ditugu mundua deskribatzeko ideiak. Eta ideia 
horien bitartez, mundua eraldatzen dugu. Beraz, ezin ditugu 
pentsamendua eta materia modu banatuan ulertu: ekoizpena-
ren pauso bakoitzean beti dago pentsamendua eta errealitate 
materialaren eraldaketa, pentsamendua bera materialitatearen 
emaitza ekoiztua ere badelako. Horrela, lan-ekoizpen prozesua 
etenik ez duen kate bezala ulertzen dugu, pentsamendua eta 
materia, dialektikoki elkar elikatzen.

Horrekin guztiarekin, lana giza jarduera unibertsala litza-
teke, giza existentzia bera definitzen duen jarduera. Lana 
kategoria antropologiko bezala ulertuta, ez kategoria ekono-
miko bezala. Hartara, edozein giza talderen errealitate material 
eta sinbolikoa lan prozesu horren emaitza izango litzateke, 
bakoitza bere berezitasun eta ezberdintasunekin. Hortaz, his-
torikoki jendartea antolatzeko egon diren modu ezberdinak, 
lan-ekoizpena ulertu eta antolatzeko modu ezberdinen emaitza 
lirateke1.

1 Galdetzea dagokigu hemen ia “lan” eta “ekoizpen” kontzeptuak egokienak diren zentzu antro-
pologiko horrekin giza jarduera unibertsal horri erreferentzia egiteko. Ulertzen dugu eztabaida-
rako gaia izan daitekeela, baina testu honetarako, hitz egokiagorik ez topatzeaz gain, kategoria 
horien zentzu analitikoa lehenesten dugu, bakoitzarentzat aurkeztu dugun de!nizioari jarraiki. 
Horrela, aurrerantzean lan-ekoizpen prozesua giza existentziaren adierazpen unibertsal bezala 
ulertuko da, eta orokortasun horren baitan testuinguru bakoitzean hartzen duen forma zehatzak 
deskribatuko dira: lanak kapitalismoan hartzen duen forma, patriarkatuan hartzen duena, lana-
ren adierazpen askea...
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Lan erreproduktiboa, gainlana, gainekoizpena, gainbalioa.
Gizadiaren historiari erreparatzen badiogu, ohartuko gara 
lanak daukan lehenengo adierazpen historikoa komunismo 
primitiboa edo ekonomia naturala bezala ezagutzen denaren 
bitartez ematen dela. Giza komunitate bat bere inguruarekin 
modu zuzenean harremandua eta jabetza komunala oinarri 
hartuz, autokontsumora zuzendutako ekoizpen modua litzateke. 
Momentu horretan bertan, lanak bi dimentsio hartu ditzake: 
alde batetik, lan erreproduktiboarena, eta bestetik, gainlanarena. 
Lan erreproduktiboaren baitan, giza komunitate batek bizi eta 
lan egiten jarraitzeko beharrezkoak dituen baldintzak birsortze-
ko egiten duen lan guztia barnebiltzen da. Hori beteko ez balu, 
komunitatea iraungiko litzateke. Horregatik ezinbesteko lana 
ere esan diezaiokegu.

Kontua da behin lan erreproduktibo hori asebeteta, gain-
lanerako aukera zabaltzen dela: esate baterako, giza talde batek 
urtean zehar bizirauteko beharrezkoa duena, sei hilabetetan ekoi-
ztuko balu, gainontzeko sei hilabeteetan egindako lana, gainla-
na izango litzateke; eta gainlan horrekin sortutakoa, gainekoi-
zpena, metatu egin daitekeena. Noski, giza talde bakoitzak 
nahi erara kudeatu dezake gainlanerako aukera hori; deskant-
satzera bideratu dezake edo ospakizunak antolatzeko probestu. 
Aukera bi horiek modu orokortuan ikusi ditzakegu komunitate 
kanpesino eta ehiztari-biltzaile ugaritan munduan zehar. Aitzitik, 
aurreko sei hilabeteetan bezala lanean jarraitu dezake eta, esa-
te baterako, gainekoizpenaren bitartez metatutako elikagaiak, 
komunitatea handitzeko erabili ditzake. Edo lurraldean zehar 
komunitate berri bat sortzeko. Era berean, elikagaien gaine-
koizpen hori  komunitateko kide batzuk elikagaiak ekoizteari 
utzi diezaioten probestu 
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dezake. Bestelako lanetan espezializatu ahalko dira horrela, 
lanaren banaketa sozialean sakonduz eta taldearen gaitasun 
produktiboak handituz. Bestalde, gainekoizpen hori merkan-                                                                                               
tzia bezala saldu daiteke. Truke-balioaren forma hartuko luke 
horrela, kapitalismoarekin batera orokortuko dena, balioa eta 
gainbaliorako aukerak zabalduz (testu honetako bigarren atalean, 
“Dominazioa modernitate kapitalistan”, honetan sakontzeko 
aukera izango dugu). Berez, lehenengo hiru kategoriak (lan 
erreproduktiboa, gainlana eta gainekoizpena) edozein giza 
taldek garatu ditzake bere baitan eta sistema sozial guztien 
oinarrian daude.

Jabetza pribatua, apropiazioa, esplotazioa, botere metaketa, 
Estatua eta dominazioa.
Orain arte azaldutako lan-ekoizpenerako prozesu hori 
bakarrik sozialki edo kolektiboki zentzua duen prozesua 
da. Jatorrizko lehenengo giza komunitateetatik hasita, kide 
guztien lanaren konbinazioaren emaitzak bakarrik posible egi-
ten du kide bakoitzaren bizitza eta lan zehatzetarako aukera. 
Ingurukoek egindakoaren batuketarekin bakarrik da posible 
sortzea jaten dituen elikagaiak, janzten duen arropa, lo egiteko 
behar duen etxea, kantatzen dituen abestiak... Bakoitzak bere 
aldetik, modu isolatuan, ezingo luke inoiz hori guztia sortu. 
Lana beraz, fluxu sozial bezala ulertu behar dugu, osotasun 
banaezin bezala, norbanakoek egindakoaren batuketa sinergi-
koaren emaitza dena. Gizataldearen tamaina handitu ahala are 
agerikoagoa bilakatzen da hori. Horregatik, lan-ekoizpenaren 
gaineko jabetzak hartzen duen lehenengo adierazpen historikoa, 
eta unibertsalki sortzen den bakarra, jabetza komunala da. Eta 
horregatik, jabetza pribatuaren agerpena biolentziazko 
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gertakari sozial bezala ulertu behar dugu. Hau da, norbanako 
batek kolektiboki sortu dena bereganatzen duenean, injus-
tiziazko printzipio bati erantzunez egingo du beti, bakarrik 
kolektiboki posible den prozesu baten gainean, ez baitago 
jabetza pribaturako aukera zilegirik. Norberari ez dagokiona 
bereganatzeko jarduera hori apropiazioa litzateke.

Apropiazioaren logikak, beraz, botere metaketarekin 
harreman zuzena du. Askok egindako lana bakar baten eskue-
tan geratzen denean, lan horren bitartez sortutako errealitate 
sozialaren gaineko kontrola eskuratzen du pertsona horrek. 
Gogoratu, lana bizitza soziala sortzen duen oinarrizko giza 
jarduera bezala ulertzen dugula, giza existentziaren abiapuntua; 
hortaz, apropiazioaren bitartez existentzia horren gaineko 
boterea eskuratu eta metatu daiteke. Zentzu horretan, bote-
rea eskala handian metatzeko gaitasuna, sistema sozial batek 
erakusten duen gainlanerako eta gainekoizpenerako neurria-
rekin lotua dago. Esate baterako, lan erreproduktibo hutsarekin 
bizirauten duen komunitate bati beraien existentziatik harago 
ezingo diegu ezer apropiatu, ez baitute sortzen soberakin 
bezala metatzen den lan sozialaren adierazpenik. Apropiatu 
dakiekeena ez da gutxi (euren gorputzak, edo bizi diren 
lurraldeetako lehengaiak; ura, baliabide energetikoak, lurra, 
basoak…), baina beraien jardueratik eratorri daitekeen botere 
metaketa mugatua da komunitate horietatik haratago. 

Beste behin historiari erreparatzen badiogu, ikusiko dugu 
Neolitotik aurrera hasi zela gainekoizpena edo soberakinak 
modu sistematiko eta erregularrean sortzeko aukera, eta beraz, 
horiek modu sistematikoan apropiatzeko aukera; hau da, es-
plotaziorako aukera. Horrekin batera, soberakin horien baitan 
kondentsatua agertzen zen boterea modu esanguratsuan zen
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tralizatu eta metatzeko aukera ireki zen lehenengo aldiz. 
Estatua, apropiaziorako logika horrek eskala sozial orokor-
tuan eman ahal izateko mekanismo moduan, momentu horre-
tatik aurrera bakarrik da posible. Dominazio Sistemen garai 
historikoa irekitzen da modu horretan.  

Estatuaren sorrerari dagokionez, zenbait kontu argitzea 
komeni da. Lehenengo eta behin, jendartearen barnean ematen 
hasiak ziren tentsio eta kontraesanak kudeatzeko asmoarekin 
sortutako dispositibo moduan ulertzen dugu. Esan bezala, garai 
horretan eman ziren teknifikazio eta hazkuntza demografi-
koari esker, gainezkoizpenerako eta hiritartzeko aukerak ire-
kiko ziren, Estatu bezala ezagutzen dugun egitura berri hori 
sostengatzeko beharrezkoak zirenak. Estatuaren sorrera hori 
oso modu geldoan eman zela ulertu behar dugu, garapen eta 
aldaketa txikien bitartez. Lurraldearen gaineko jabetza pribatu 
eta lukurreria, diruaren sorrera eta merkantzien komertzioa, 
lanaren banaketa soziala... bezalakoen bidez, komunitate 
primitiboko antolaketa eta erabakimen-egiturak zein ohiturak 
desagertzen joan ziren. 

Sortzen ari zen errealitate berri hori erregulatzeko 
mekanismo desberdinak jarri ziren martxan, bai eta jendar-
teak onartu eta horrekiko obedientzia eta diziplinamendua 
bermatzeko, neurri moral eta punitiboen bidez. Erregulazio 
diziplinamendu saiakera horren adibide dira lege eta kontra-
tuak ezartzea (idaztearen garapenari esker ezarri zirenak) 
erabakimen-guneen burokratizazio eta hierarkizazioa, indar 
errepresiboen eta funtzionario edo kargu publikoen sorrera... 

Hori da mentalitate dominatzailearen garrantzia Estatuaren 
sorrera ulertzerako orduan, Estatua, eta oro har dominazioa, 
ezin delako adierazpen ekonomiko soil baten emaitza 
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bezala ulertu. Bere erroan diharduten egiturazko biolentzia, 
apropiazioa eta esplotazioa bakarrik posible dira alienazio eta 
mentalitate dominatzaileari esker. Eta erro horretara jotzen 
badugu, Estatuaren sorreraren aurretik martxan zegoen do-
minazioaren lehen espresio historikoarekin topo egingo dugu; 
patriarkatuarekin. Izan ere, Estatua bera, patriarkatuaren 
baitan askoz ere lehenagotik hezurmamituz joan zen domi-
naziorako logika eskala sozialean materializatzearen emaitza 
izan zela esan dezakegu. Hortaz, dominazioaren jatorria ulertu 
nahi badugu, ezinbestean patriarkatura jo beharko dugu.

Patriarkatua eta Dominazioaren Sistema.
Behin puntu honetara helduta, uste dugu lan erreprodukti-
boaren analisian sakondu behar dugula, hau da, lana eta bizitza 
bera posible egiten duten jardueretan. Dominazioa ulertzeko 
zenbait gako bertan topatuko ditugu, gainlanerako edo gaine-
koizpenerako aukerarik ez baitago lan erreproduktiborik gabe, 
ezinbestekoa den lanik gabe. Azken hau gauzatzen ez bada, ez 
dagoelako inolako lan motarako aukerarik, ez apropiazio-
rako aukerarik, ez esplotaziorako aukerarik, ez dominaziorako 
aukerarik. Gizadia iraungitzen da.

Esan bezala, lan egiteko gaitasuna birsortzeko egin beharreko 
lana litzateke lan erreproduktiboa: janaria lortu, lo egiteko es-
pazioa eraiki, arropak ekoiztu, ezagutzak transmititu, egoera 
emozional egoki bat ziurtatu, gaixotasunak osatu, hori guztia 
egin ahal izateko tresnak eta bitartekoak ekoiztu…      

Eta nola ez, denborarekin agortuz doazen gorputz berriak 
sortu. Azken hau garrantzi handiko elementua da, lana, gizakioi 
dagokigun jarduera unibertsala izanik ere, ez delako gertakari 
independentea. Hau da, lan prozesu ororen oinarrian, giza 
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gorputzaren existentzia biologikoaren beharra dago; pent-
samendua bera egon ahal izateko, behar ditugu neuronak, behar 
ditugu belarriak, ahoa, odola, ehunak eta gure gorputza osatzen 
duten organo guztiak. Aurrebaldintza gorpuzdun eta biologi-
ko hori gabe ez da existitzen inolako lanerako aukerarik, giza 
bizitza eta existentzia deuseztatzen dira. Eta horrek norabide 
ezberdinetan zuzentzen gaituzten inplikazio sakonak ditu.

Bide horietako batek giza existentzia sozialak (lan-ekoizpen 
prozesuak) orokorragoa den prozesu batekin duen lotura estua 
ulertzera eramango gaitu; bizitza prozesuarekiko duen depen-
dentziazko harremana ulertzera, hain zuzen ere. Bizitza prozesua 
bera materia eta energiaren lege eta zikloekiko menpekoa den 
bezala. Gure ustetan, materia, bizitza eta lanaren arteko harre-
mana ulertzea ezinbesteko pausoa da, ez bakarrik harreman 
sozialen esparruan ematen diren gatazkei erantzuna emateko, 
baizik eta gizakion existentzia bera bermatzeko. Edozein mo-
dutara ere, honako testuan ez diogu gai honi helduko, ekologia 
politikoari eskainitako testuan baitago honen guztiaren gaineko 
garapen sakona.

Bestalde, gorputza eta lanaren arteko dependentzia horrek 
dimentsio erreproduktiboa aztertzera garamatza. Esan bezala, 
giza gorputz oro denboraren poderioz makalduz doa, gaixotuz, 
zaharkituz eta azkenik hil egiten da. Beraz, moduren batean 
edo bestean gorputz horiek birsortu behar dira. Hala ere, giza 
gorputzen artean, batzuk bakarrik dira gai beraien baitan gor-
putz berri bat sortzeko. Horrela, honek guztiak beste inplikazio 
sakon batera garamatza; izan ere, historikoki “emakume” be-
zala ezagutu izan diren gorputz horien gainean lan prozesu 
guztiaren iturri izateko karga jausi da, giza existentziarako 
oinarrizko baldintza izatearen karga. Karga horrek adierazpen 
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antagonikoak hartu izan ditu, testuinguru historiko, sozial 
eta kulturalaren arabera. Horrela, kultura matrilinealetan bizitza-
ren iturburu izate hori goraipatua eta ospatua izan da, emaku-
meoi egitura sozialetan posizio zentrala eskainiz. Aldi berean, 
baina, kontrako adierazpena ere hartu izan du; emakumeoi 
gorputz eta gaitasun erreproduktibo hori sistematikoki 
apropiatua izatearena, dominaziorako lehenengo urrats histo-
rikoa bilakatuz. Jabetza pribatuak hartu zuen lehenengo forma 
izan zen apropiazio hori; aitatasuna, matrimonioa eta herent-
ziaren bitartez, gizonak emakumearen gorputza eta baita lana 
ere bereganatu zuenekoa, horien gaineko jabetza titulua ezarri 
zenekoa. Horrela eraikia izan zen patriarkatua; sexu-genero 
dikotomiaren arabera egituratzen zen gorputzen eta lanaren 
gaineko apropiazio mekanismo bezala. Eta horrela, testuinguru 
patriarkal horietan, “emakumea” lehenengo klase zapaldu bi-
lakatu zen.

Familia eredu patriarkala hedatu ahala, mundua ulertzeko 
modu bat ere hedatu zen; mentalitate patriarkal-dominatzailea. 
Behin familiaren mugak gaindituta, mentalitate patriarkal ho-
rrek dominaziorako baldintza ezin hobeak eskaini zizkion 
Estatuaren sorrera eta zabalkunde prozesuari. Lehenengo 
Estatu horiek ar dominantearen isla sozial bezala egikaritu 
ziren, eta hala ikus daiteke mendeetan zehar, Estatu eta Inperioen 
barne logika eta antolaketan. 

Aurrerantzean, dominazio sistema historiko ezberdinen 
oinarrian egongo da emakumeon lana eta gorputzen gaineko 
apropiazio materiala, baina baita patriarkatuak ekoizten di-
tuen baldintza ideologikoak ere (mentalitate dominatzailea, do-
minazioaren erreprodukzio ideologikorako ezinbesteko bal-
dintza bezala). Oinarri horietatik abiatuta, dominazio sistema 
historiko bakoitzean, klase zapaltzaileak mekanismo propioak 
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garatuko ditu giza existentziaren adierazpen ezberdinak 
bereganatzeko (gorputza, pentsamendua, lana, ekoizpena) eta 
apropiazio hori ahalik eta modu zabalenean eman ahal izateko.

                                  * * *
Honenbestez, giza existentziaren oinarrian, ondorengo kate 
dialektikoa egongo litzateke: gorputza-pentsamendua-la-
na-ekoizpena. Kate horren emaitza Giza Kultura litzateke, giza 
talde bakoitzean modu espezifikoa hartzen duen osotasun ma-
terial eta sinbolikoa. Duela milaka urtetatik tentsio bat egon 
da giza existentzia horren baitan: alde batetik, zenbaitek exis-
tentzia hori subordinatu eta apropiatu nahi izan dute; bestetik, 
zapalkuntzatik ihesian edo erresistentzian modu ahalik eta 
askeenean bizitzeko ahaleginean iraun dutenak ditugu. Klase 
borroka historikoaren tentsioaz ari gara. Bada, jabetza pribatua, 
patriarkatua eta Estatu-Inperioaren inguruan historikoki erai-
kitzen joan zen dominaziorako azpiegitura material eta ideo-
logiko hori Dominazioaren Sistema bezala definitzen dugu. 
Osotasun horren azken adierazpen historikoa modernitate 
kapitalistaren eskutik eman da, muturreko zapalkuntza eta 
esplotazioa planeta osora hedatzeko gai izan dena, kualitatiboki 
eta kuantitatiboki modu berri batean.

Dominazioa, beraz, ezin dugu gertakari ekonomiko soil 
bat bezala ulertu, errealitate soziala bere osotasunean hartzen 
duen prozesu bezala baizik. Horretarako, kontuan hartu behar 
dugu bere oinarri materiala (lan-ekoizpen prozesua eta jabetza 
harreman zehatzak) eta baita sinbolikoa ere (ideologikoa, politi-
koa, kulturala, judiziala...). Bere garaian azpiegitura-gainegitura 
bezala izendatu ziren bi eremuen arteko erlazio dialektikoan 
oinarritzen den prozesua da dominazioarena. Hots, era meka-
nikoan eta norabide bakarrean ulertu ezin den bi eremu 
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horien arteko elkarrekintza. Gainegitura jendartearen oi-
narri materialen konfigurazio zehatz baten emaitza den beza-
la, ezinbestekoa da ulertzea adierazpen sinboliko, ideologiko 
eta politikoek azpiegitura hori moldatzen dutela. Pentsamen-
dua eta materiaren arteko harremanean ikusten genuen beza-
la, maila sozialean ere oinarri materialaren eta geruza sinbo-
likoen arteko harremana norabide bietan eta era dialektikoan 
ematen da.

2-Dominazioa modernitate kapitalistan
Gaur egun kapitalaren logikak Euskal Herria bere osotasu-
nean hartua du. Kapitalismoak kolonizatutako beste edozein 
eremutan bezala, jatorrizko metaketa bezala ezagutzen den 
prozesua burutu behar izan du hemen ere azken mendeetan 
zehar: emakumeon gorputz eta gaitasun erreproduktiboak are 
gehiago diziplinatu eta subordinatu; aurreko jabetza formen 
ordez (komunala edo feudala) jabetza pribatu burgesa inposatu; 
lan-indarra desjabetu eta askatu (merkantzia bezala askata-
sun osoz erosi eta saldu ahal izateko baldintzak orokortu); 
merkantziekiko menpekotasuna orokortu, desjabetuek lan-in-
dar hori saltzera behartuta egon daitezen. Azken finean, bizi-                
tzarako beharrezkoak diren osagaiak (bitarteko produktibo 
eta erreproduktiboak, lurra, lurrak gordetzen zituen errekurtso 
naturalak, lan-indarra…) merkantzia bilakatu.

Ondoren, ekoizpen modu kapitalista nagusi den garai his-
toriko honetan, Dominazioaren Sistemak hartzen duen forma 
zehatza aztertzea dagokigu. Horretarako, harreman eredu ka-
pitalistetatik eratortzen diren biolentzia, apropiazio eta esplo-
tazio moduei erreparatu beharko diegu; baita aurreko fase 
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historikoetatik datozenek kapitalismoaren baitan hartu du-
ten forma berriari.

Merkantzien ekoizpen kapitalistaren zirkuitua.
Lehenengo eta behin, kapitalaren oinarrizko kategorien erre-
pasoa egingo dugu, bakoitzarentzat azalpen argi bat eginez. 
Honakoak dira kategoriok:

1- Jabetza pribatu burgesa eta merkantzien zirkulazioa.
2- Erabilera-balioa, truke-balioa, merkantzia, dirua eta fe- 

        titxismoa. Botere soziala kapitalismoan.
3- Dirua eta kapitala. Merkantzien zirkulazio sinplea eta  

         anpliatua.
4- Langilea eta burgesa.
5- Esplotazioa kapitalismoan. Lana, lan-indarra, salarioa  

         eta gainbalioaren iturria.
6- Salarioa eta jabetzaren izaera soziala.

1- Jabetza pribatu burgesa eta merkantzien zirkulazioa
Edozein jendarte kapitalistatan bezala, gurean ere jabetza pribatu 
burgesa (merkantzia bezala saldu eta erosi daiteken jabetza) 
orokortua dago. Baita merkatuarekiko dependentzia ere. Horrek 
esan nahi du, gaur egun, bizitzarako beharrezkoa duguna mer-
katuan baino ez dugula aurkitzen: janaria, arropa, aisialdia, 
etxebizitza... Munduarekiko lotura, errealitate sozialarekiko 
kontaktua, oro har, merkantzien bitartez bakarrik gauzatu 
daiteke. Beraz, jabetza pribatu burgesa orokortua dagoen 
jendartean, merkantzia horien erabilera eskubidea lortzeko 
diruz erosi behar ditugu. Eta dirua eskuratzeko, aurretik 
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beste merkantzia bat saldu, aurretik erosi izan dugun beste 
merkantzia batetik eratorria dena. Merkantzien etengabeko 
salerosketa hori merkantzien zirkulazioa da. Hortaz, zirku-
lazio horri lotuak, etengabe dirua lortzera kondenatzen gaitu 
jendarte kapitalistan bizitzeak. Diruaren inperioan bizi gara, 
eta munduarekiko lotura poltsikoan daramagu.

2- Erabilera-balioa, truke-balioa, merkantzia, dirua  
             eta fetitxismoa. Botere soziala kapitalismoan.
Diruarekiko dependentzia orokor hori hobeto ulertzeko, di-
ruak ordezkatzen duenarekiko dependentziaz ari garela argitu 
behar da; hau da, gainontzekoen lanarekiko dependentziaz. 
Horri azalpen egoki bat emateko, ekoizpenera jotzea merezi 
du. 

Edozer ekoizten dugunean, ekoiztutako horrek badu 
adierazpen material zehatz bat. Esate baterako, lehenengo ata-
leko adibidean ekoiztu ditugun indabak lipidoz, proteinaz eta 
gluzidoz osatutako hazi borobil-zilindrikoak dira, beraien bai-
tan etorkizuneko indaba landarea izango denaren enbrioia da-
ramatenak. Goian aipaturiko abestiaren kasuan, airean eragin-
dako bibrazioen multzoa izango litzateke, intentsitate, erritmo 
eta tonu jakin batekin errepikatzen direnak, eta modu ezber-
dinetan erreproduzitu ahal izango direnak; gure ahots kordak, 
instrumenturen bat, frekuentziak igortzeko dispositiboren bat... 

Ekoizpen horiek bere horretan erabilera-balio zehatz bat 
daukate, barnebiltzen duten konposizio material horren eta 
sortuak izan diren testuinguru kulturalean hartzen duten 
esanahiaren arabera gauzatzen dena. Horrela, indabak jan 
ditzakegu barruan daramatzaten energia eta materia gure gor-
putzak probestu ditzan. Kolore polita badaukate, ordea, zu
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latu eta lepoko bat egin genezake. Izan ditzaketen erabilera 
ezberdinen arabera balio bat dute indabek. Kantuarekin ere berdi-
na gertatzen da; berau kantatuz inguruko kideen artean 
dantzatzeko gogoa piztu dezakegu edo lasaitasuna eragin, doinu 
horiek gugan hartzen duten esanahi kulturalaren arabera.

Aldi berean, ordea, ekoizpen horietako bakoitza beste 
batengatik trukatu genezake, eta horrek,  truke-balio bat 
erantsiko lieke. Momentu horretan ekoizpen hori merkantzia 
bilakatu da; erabilera-balioa eta truke-balioa dituen ekoizpena, 
alegia. Hemen arazo batekin egiten dugu topo: zelan ezartzen 
da truke-balioa? Erabilera-balioarekin ez bezala, truke-balioak 
ez du ekoizpenaren konposizio material zehatzarekin harre-
manik. Esate baterako, posiblea dugu abesti hori sortzea eta 
ondoko lagunari indaben truke aldatzea. Baina indabek eta 
abestiek ez dute inolako ezaugarri komunik konpartitzen, ez 
behintzat bakoitzaren konposizio zehatzari erreparatuta (pro-
teina kapsula txikiak eta airearen bibrazioa). Hala ere, edozein 
truke egiterako orduan ekibalentzia bat egitea beharrezkoa da; 
nire abesti batek balio ditu zure hainbeste indaba kilo. Be-
raz, zeren arabera berdintzen dira indabak eta abestiak? Zer 
ezaugarri konpartitzen dituzte ekibalentzia hori ezartzeko 
beharrezkoa den konparaketari eutsiko diona? Arreta jartzen 
badugu, ikusiko dugu badutela gauza bat komunean: sor-
tuak izateko behar izan den lan kantitatea. Hau da, ekoizpen 
orok badu beharrezkoa izan duen lan kantitate jakin bat, eta 
truke-balioak hori adierazten du. Truke-balioaren bitartez, 
merkantzia batek bere baitan duen lan denbora kantitatea 
adierazten da. Hartara, urte oso batez aritu izan banaiz kanta 
sortzen, urte oso bateko lanarekiko baliokide den indaba kan-
titatea eskatuko diot lagunari.
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Baina jendarte kapitalistan ekoizleak ez daude isolatuak, mer-
katuaren bitartez merkantzia ekoizle guztiak elkarlotuak 
geratzen baitira. Modu horretan, esate baterako, nik urte 
osoan zehar ekoiztutako indaba kantitate berdina, kalitate 
berdinarekin, gainontzeko ekoizleek sei hilabetetan ekoiztea 
gerta daiteke. Testuinguru horretan nire indabak sei hilabeteko 
lanaren baliokideagatik trukatzera behartuta ikusiko dut nire 
burua, hori baita indaba mota horiek merkatu kapitalista 
zehatz horretan hartzen duten balioa. Hortaz, sistema ka-
pitalista osotasunean hartzen badugu, merkantzia bakoitzak 
ekoiztua izateko beharrezkoa duen lan kantitate minimo bat 
dauka. Hori da balioa: merkantzia bat ekoizteko sozialki beha-
rrezkoa den lana.

Garrantzi handiko kontuak dira hauek guztiak, merkantzia 
oro lana eta ekoizpenarekin lotua dagoela erakusten digute-
lako; hau da, lana eta ekoizpenaren esparruan ematen diren 
gertakariei lotua. Askotan, merkantzia soilei erreparatuz, bi 
pertsonek merkantziak trukatzen dituztenean, pentsa gene-
zake pertsona horiek objektuen (merkantzien) bitartez harre-
mantzen direla, modu erabat neutralean. Merkantzien zirku-
lazioak sortzen duen ilusio horrek, fetitxismo horrek, azpitik 
gertatzen dena ezkutatzen du. Baina ez du desagertarazten. 
Alegia, zirkulazioaren esfera horren azpitik, sal-erosketaren 
azpitik, pertsonen arteko lan-ekoizpen harremanak daude, ha-
rreman sozialak errealki (ez fetitxizatuta) ematen diren es-
fera. Aurrerago ikusiko dugun bezala, zirkulazioaren esfera 
eta ekoizpenaren esferaren arteko lotura ulertzea kapitalismoa 
ulertzeko ezinbesteko urratsa da.

Merkantzia eta diruarekiko dependentziara bueltatuta, 
errazago ikusiko dugu orain dirua bitartekotza hutsa baino ez 
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dela; diruak ordezkatzen duenarekiko dependentziaz ari ga-
rela. Hau da, gainontzekoen lanaz. Eta beraz, diruz erosten 
ditugun merkantzia guzti horien edukia gainontzekoen lana 
dela. Modu horretan, dendan erosten dugun patata kiloa, be-
rau ekoizteko behar izan den ehunka langileen lanaz osatuta 
dago; soloan ibili den nekazariarena, traktorea konpondu duen 
mekanikoarena, patata garraiatu duen garraiolariarena, petro-
lioa ustiatu duenarena eta findegian diesela ekoiztu duenarena, 
supermerkatuan patatak apalean jarri dituenarena... Diruaren 
bitartez lan horiekin nolabait kontaktuan jarri gaitezke eta 
horien emaitza den patata kiloa eskuratu dezakegu. Horre-
gatik diogu diruak ez duela balio bere konposizio zehatzaren 
arabera (txanponen metala, edo billeteen papera), baizik eta 
trukea ordezkatzeko duen gaitasunagatik. Truke-balio soilez 
osatutako merkantzia da dirua; bere erabilera-balioa truke-balioa 
ordezkatzeko duen gaitasunean datza. 

Honek guztiak diruak kapitalismoan duen dimentsioa aza-
leratzen du; lana bera merkantzia bilakatu deneko sistema 
sozialean, diruak gainontzekoen lanarekiko aginte gaitasuna 
suposatzen du. Beste era batera esanda, kapitalismoan botere 
soziala diruaren bitartez adierazten da, diruak lanaren gaineko 
kontrola duelako eta lanak gutariko bakoitzaren bizi baldintzak 
sortzen dituelako.

3- Dirua eta kapitala. Merkantzien zirkulazio sinplea  
   eta anpliatua
Diruak kapitalismoan hartzen duen dimentsioa ulertuta ere, 
orain artekoarekin, pentsa genezake jendarte kapitalistan de-
nentzako dela berdin; pobreenak zein aberatsenak diruaren 
beharrean bizi direla ezinbestean. Horrela, merkantzien zir
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kulazio etengabe horretan nolabaiteko neutraltasuna dagoe-
la pentsa genezake; guztiek, salbuespenik gabe, merkant-
ziak saltzen dituzte dirua lortzeko, diru horrekin merkantzia 
berriak erosten dituzte, berriro ere salduko dituztenak dirua 
lortzeko,  horrela etenik gabe. Merkantzien zirkulazio sinplea 
da hori, Merkantzia-Dirua-Merkantzia (M-D-M) formularen 
bitartez adierazten dena. Kateatuz doazen zikloen bidez 
segida infinitu batean jarraitzen du merkantzien zirkulazio 
sinpleak (M-D-M-D-M-D-M...). Batzuk diru gehiagorekin, 
besteak gutxiagorekin, baina biak merkantziaren zirkulazioan 
parte hartuz modu kualitatiboki berdinean. Itxuraz hala da, 
kapitalismoan denok baikara diruaren menpeko; merkatuaren 
aurrean, formalki baino ez bada ere, denok gara berdinak; 
denok dugu merkantziak saldu eta erosteko eskubide bera. 
Baldintza horietan, batzuen ustez, arrakasta lortzen ez duenak 
erabaki egokirik hartu ez duelako izango da, edo nahikoa 
esfortzu jarri ez diolako saiakerari.

Kontua da neutraltasun itxura horrek oso bestelako errea-
litatea ezkutatzen duela. Marxek ondo erakutsi zigun bezala, 
gauza bat da errealitate sozialak hartzen duen itxura (kasu 
honetan merkantziaren fetitxismoaren bitartez adierazten 
dena), eta beste bat errealitate horrek bere baitan gordetzen 
duen esentzia. Goian ikusi bezala, hori baita merkantzien fe-
titxismoa; uste izatea pertsonen arteko harremana objektuen 
bitartez ematen dela (merkantzien bitartez, alegia, zirkula-
zioaren esferan); merkantzia horien azpian, edo barruan, 
sozialki esanguratsuak diren harremanak ematen direla ahaz-
tuz (lan-ekoizpenaren esfera). Ekoizlearen (lanaren esfera) 
eta                   ekoiztutakoaren (merkantzien esfera) arteko 
banaketa hori da alienazio kapitalistaren iturria, kapitalis-
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menduaren erdigunean dagoena. Errealitate soziala ekoi-
zten duenak (langileak), errealitate hori gertakari arrotz bat 
bezala ikustetik dator alienazio hori, eta kapitalismoaren 
esentzia eta itxuraren arteko arrakala mantentzen eta han-
ditzen laguntzen du. Arrakala horren ondorio da “ekonomia” 
bezala ezagutzen duguna gertakari neutral eta natural bezala 
ulertzea; hau da, gizakion emaitza historikoa diren merkant-
zia, balioa, dirua edo kapitalismoa bera, fenomeno ahistoriko eta 
unibertsal bezala ulertzea. Banaketa horri esker, alienazio ho-
rri esker, kategoria horiek autonomia propioa hartu eta beraien 
sortzaileen kontra (gizakion kontra, alegia) jarri daitezke.

Bada, itxuratik esentziara doan bide hori egin ahala ja-
betuko gara neutraltasun eta berdintasunetik urrun, jendarte 
kapitalistan bi modu daudela merkantzien zirkulazioan parte 
hartzeko, hau da, gure bizitza gauzatzeko: diruaren bitartez, 
alde batetik, eta kapitalaren bitartez, bestetik. Hemen merezi 
du kapitala zer den azaltzea, eta batez ere, dirua eta kapi-
talaren arteko ezberdintasuna argitzea, antzerako zerbait direla 
ematen baitu. Nolabait esateko, kapitala diruaren forma 
eboluzionatua da, baina ezaugarri kualitatibo ezberdinak ditu; 
kapital guztia potentzialki dirua izan badaiteke ere, diru guztia 
ez da zertan kapitala izan. Horrela, goian esan bezala, diruak 
gainontzekoen lanaren gaineko boterea adierazten du, mer-
kantzien zirkulaziotik irten den truke-balio hutsaren objekti-
bazioa. Baina behin merkantzia zirkulaziora bueltatzerakoan 
desagertu egiten da, gastatzen da. Euro batekin zerbeza bat 
erosi eta edaten dugunean, merkantzia horren erabilera-balioa 
kontsumitzen dugu, eta horrekin, bere baitan zuen truke-balioa 
ere desagertzen da. Euroa desagertu egiten da, xahutzen dugu; 
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zirkulazio sinplean gauden bitartean (M–D–M), gugandik 
urruntzeko tendentzia izango du beti diruak.

Kapitala, berriz, merkantzia zirkulazioan sartuta, berresku-
ratu egin dezakegu, eta ez hori bakarrik; hasieran zuen balioa 
baino balio handiagorekin datorkigu bueltan. Garagardoaren 
adibidearekin jarraituz, euro bat izan ordez, 1.000.000€ 
izango bagenitu, garagardo fabrika erosiko genuke. Fabrikak 
ondo funtzionatuko balu, urte gutxira 1.200.000€ izango ge-
nituzke. Oraingo honetan, nire euro bakoitza 1,20€ bilakatu 
da; ez da gastatu, inbertitu egin da. Hots, ez da bakarrik bere 
baitan gordetzen zuen botere soziala erreproduzitu, baizik eta 
erreprodukzio hori modu anpliatuan eman da. Kapitalak bote-
re metaketa ahalbidetzeaz gain, botere hori erreproduzitu eta 
handiagotzen du. Aurreko formulara joz, oraingoan honako 
hau izango genuke:

   D-M-D’
Hau da, dirua desagertu edo balio berdina bueltatu ordez, diru 
kantitate gehiago daukagu zikloaren amaieran: D’. D’ horrek 
gainbalioa dakar berarekin batera; hasierako dirua, kapital bi-
lakatu da. Zirkulazio anpliatuaz ari gara hemen, eta zirkulazio 
sinplean ez bezala, diruak joera zentripetoarekin dihardu zir-
kulazio horretan, nolabait dirua erakarriz.

4- Langilea eta burgesa
Beraz, ezberdintasun handia dago kapitala dutenen eta ez dutenen 
artean. Kapitala dutenek, esan dugun bezala, berau inbertitu 
dezakete, eta oraindik kapital gehiago lortu. Hau da, gainba-
lioa eskuratu dezakete. Gainera, inongo lanik egin gabe lortu 
dezakete hori; kapitala inbertituz, beste batzuen lana erosten 
dute (garagardo fabrika erosterakoan, bertako langileen sol
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datak ere ordaintzen dituzte), eta beraz ekoizpena martxan 
jarri daiteke. Hemen kapitalismoaren misterio nagusia ageri 
zaigu: lan-ekoizpen prozesuaren azken pausoan sortzen den 
gainbalioa bereganatzen dute, baina berez, beraiek ez dute la-
nik egiten, ez dute ezer ekoiztu. “Misterio” horren bitartez, 
kapitala dutenek gainontzekoen lanarekiko aginte gaitasuna 
metatu eta handitzen dute, baina ez dute zertan lanik egin. Eta 
hori da kondizio burgesa: jabetza kapitalista, sozialki esangu-
ratsua den jabetza, eta horrek posible egiten duen lanarekiko 
emantzipazioa eta irabazi kapitalista. Hots, botere sozialaren 
metaketa eta handitzea. Horiek dira burgesak.

Pertsona guztiek, ordea, ez dute kapitala izateko aukerarik, 
izan ere, jendartearen gehiengoak ez du kapitalik. Gehiengo 
horrek, burgesek bezala, jendarte kapitalistan bizirauteko di-
ruaren beharra du; baina burgesek ez bezala, ez dauka diru 
hori “sortuko” duen kapitalik. Posizio horretan gaudenontzat, mer-
katuan aurkezteko dugun bakarra (gure diru iturri bakarra), 
geure lan-indarra da. Lan-indar hori salduz baino ezin 
dezakegu bizitzeko behar dugun dirua lortu. Berez, salmen-
ta horren ordainean geure erreprodukzioa gauzatzeko beha-
rrezkoa dugun diru kantitatea jasoko dugu: janaria, etxebizitza, 
arropa, ikasketak, aisialdia... Ondorioz, hilabete bakoitzaren 
amaieran diru kantitate hori agortua egongo da, bizirauteko 
behar genuena zelako, geure burua berriro ere lan merkatura 
jotzera behartuz. Etengabeko ziklo horri (lan egin eta gure 
existentzia hutsa erreproduzitzeko adina diru eskuratu) 
salarioa deituko diogu, eta modu horretan egindako lanari, lan 
asalariatua. Ziklo erreproduktiboa ere deitu diezaiokegu horri. 
Eta horixe da langileon biziraupenerako kondizioa kapitalis-
moan: desjabetza (kapitalik eza), lan-indarraren salmenta
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rekiko beharrezkotasuna (lan egiteko beharrezkotasuna) 
eta bere baitan etengabe agortzen den salarioa. Hau da, langile 
kondizioa.

5- Esplotazioa kapitalismoan. Lana, lan-indarra, sala- 
             rioa eta gainbalioaren iturria
Puntu honetara helduta, honen guztiaren atzean dagoen “misterioa” 
argitzea dagokigu: nondik ateratzen da burgesak metatzen 
duen gainbalioa? Zelan da posible kapitalaren inbertsioaren 
bitartez dirua “erakartzea”? Berak ez du lanik egiten... baina 
lan prozesuaren azken emaitza den gainbalioa bereganatzen 
du. Ematen du bere kapitala inbertituz dirua “lanean” jarri 
duela. Hala ere, dagoneko denok dakigu dirua lanaren isla dela 
eta beraz, diruak ezin duela lanik egin; lana, pertsonok egi-
ten dugu. Hortaz, agerikoa da gainbalio hori, erakarri egiten 
duen gaindiru hori, langileok egindako lanetik dator. Baina 
non dago tranpa? Berez, langileriari hilero-hilero ordaintzen 
diote... 

Lehenago esan bezala, langileari bere erreprodukzioa ber-
matzeko beharrezkoa duen dirua bakarrik ordaintzen zaio, 
hau da, bere lan-indarragatik ordaintzen zaio (edo lan egiteko 
gaitasunatik). Horregatik hilabete bakoitzaren amaieran diru 
hori agortu egiten zaio eta behin eta berriro lan-merkatura 
jotzeko beharrizanean aurkitzen da. Baina gauza bat da lan 
egiteko gaitasuna (lan-indarra) eta bestea gaitasun horrekin 
egiten duen lana. Eta hemen dago kapitalismoaren bihotzean 
dagoen esplotaziozko harremana ulertzeko gakoa: langileari, 
zortzi orduz lanean egoteak balio duena ordainduko diote; 
ez zortzi ordu horietan lan eginda benetan sortu duen balioa.



Kimua

26

Kontraesan horri erreparatzen badiogu konturatuko gara 
errealki lan egin dituen zortzi orduetatik, lehenengo ordue-
tan bere erreprodukziorako beharrezkoa den balioa sortua 
duela; hor egin du beharrezko lana. Hortik aurrera egindako 
lan guztia gainlana litzateke, gainbalioa sortuko duena. Hau 
da, langileak ekoiztutako balio guztia bere lan-indarrak balio 
duena baino askoz handiagoa da, eta ezberdintasun hori da 
gainbalioaren iturria; kapitalaren iturria. Horrela, langileari ez 
zaio egin duenagatik ordainduko baizik eta hori egiteko duen 
gaitasunak balio duenagatik (lan-indarra). Eta honek guztiak 
ondorio argi bat dauka: kapital oro lanari xurgatutako balioz 
osatuta dago erabat; ez dago beste kapital iturririk gainontze-
koen lana ez bada. Gainontzeko horiei ordaindu ez zaien lana, 
hain zuzen ere. Hori da kapitalismoak bere baitan daraman 
kontraesana, lana eta kapitalaren arteko kontraesana. Horrela 
gauzatzen da esplotazioa kapitalismoan.Modu eskematikoan 
formulatuz, merkantzien azpitik dagoen errealitatea agerian 
geratzen da orain:
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Burgesia kontraesan hori kudeatzen saiatu daiteke, ezkutatzen, 
arreta desbideratzen; baina ezingo du inoiz saihestu. Egitu-
razko biolentzia bezala, moduren batean edo bestean, beti 
azaleratuko zaio: batzuek lan egin, langile klasea; besteek lan 
horren emaitza poltsikoratu, klase burgesa. Kolektiboki sortu-
tako aberastasun soziala, jabetza pribatu burges bilakatu, etenik 
ez duen emari baten legez. Hori da kapitalismoaren zioa.

6- Salarioa eta jabetzaren izaera soziala
Aurrera egin baino lehen, salarioa eta jabetzaren izaeraren 
gainean hausnartu nahiko genuke, askotan nahasmen handia 
baitago kontzeptu horien gainean ematen diren definizioetan. 
Salarioari dagokionez, gaur egun, formalki ezartzen den kon-
tratu laborala bakarrik ulertu ohi da salario bezala, eta kontra-
tupean diharduen langilea bakarrik langile asalariatu bezala. 
Ikuspegi hori, baina, arazo iturri etengabea da egungo fase 
kapitalista ulertzeko orduan. Esate baterako, asko dira sala-
rioa betetzen ez duten kontratu laboralak (minijobak, esa-
terako) eta beraz, langileak kontratu laboral ezberdinak batu 
beharko ditu salarioa bete ahal izateko. 

Era berean, gaur egun gero eta ohikoagoa da kontratu 
laboralik gabeko salarioa agertzea: esplotazio maila handian 
lanean diharduten autonomoak (banatzaileak, gazte “ekintzai-
le” asko, nekazari txikiak...), horren adibide argia dira, hilabete 
amaieran euren salarioa betetzeko gai baino ez direnean. Kasu 
horietan, izaera formalik gabeko salarioaren aurrean egongo 
ginateke; autonomo asalariatuak. Horiek ere langile kon-
dizioaren baitan leudeke, eta langile klasearen baitan ulertu 
behar ditugu; zenbait kasutan, kontratu formal bat dutenak 
baino esplotazio maila handiagoan egonik, gainera. Kontrara, 



Kimua

28

badaude langileari salarioaz gaindiko ordainsaria ematen dio-
ten kontratu laboralak; hau da, bere lan-indarra erreproduzit-
zeko beharrezkoa den balioaz gaindiko ordainsaria ziurtat-
zen diotenak langileari (esaterako, mediku bat edo erdigune 
inperialistan agertzen diren zenbait lanpostu industrialen 
kasuan). Ondorioz, langile horrek aurrezteko eta dirua metat-
zen hasteko gaitasuna dauka. Amaieran ikusiko dugun bezala, 
klase konposizioaren azterketarako garrantzi handiko ezarpe-
nak dira hauek, besteak beste, langile klasearen baitako interes 
batasuna oztopatu baititzakete, bere eraketa politikoa zailduz. 

Edozein modutara ere, egun kapitalismoak hartzen duen 
forma ulertzeko ezinbestekoa da kontratu laborala (lan-indarra-
ren salmentak hartzen duen forma juridikoa) eta salarioaren 
(lan-indarraren balioa) arteko ezberdintasuna argi izatea: 
kontratu laborala formala da, juridikoa, izaera abstraktua 
duena. Salarioa, ordea, sozialki erdietsia da, erlazionala; 
lan-indarraren erreprodukzioa asebetetzeko beharrezkoa den 
balioaz osatua dago.

Jabetzarekin antzerako zerbait gertatzen da. Aurretik 
aipatu autonomo asalariatu horrek, formalki, lanerako erabiltzen 
duen jabetzaren bat eduki dezake, furgoneta bat, esate bate-
rako. Jabetza horrek, halere, erlazio produktibo kapitalistekin 
harremanean jartzean ez dio gainbaliorik sortzen, ekoizlea-
ren salarioa ziurtatzeko baino ez baita gai. Era berean, langile 
familia batek etxebizitza bat, kotxe bat edo ordenagailu bat 
eduki dezake formalki jabetzan, baina jabetza horiek guztiak 
familia horren erreprodukzioa bermatzeko baino ez dira gai. 
Horiek guztiak erreprodukzio bitartekoak baino ez dira. 
Horregatik, kapitalismoan gainbalioa ekoizteko gai den jabetza 
da garrantzi soziala daukana. Honenbestez, salarioarekin be
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zala, ez genuke jabetza bere forma abstraktuan ulertu be-
harko (delako jabetza tituluen kontrola izan), baizik eta ha-
rreman sozial bat bezala: jabetza juridiko horren kontrolak, 
erlazio produktiboekin kontaktuan errealki sortzeko gai den 
botere maila. Hau da, jabetza hori kapital bilakatzeko duen 
gaitasunari erreparatuz. Kontratu laboralik gabe langile hutsa 
izan zaitezkeen bezala, merkantzia soil baten jabetzak ez zaitu 
burges bilakatzen. Merkantzia horrek bitarteko produktiboa 
izan behar du, gainbalioa ekoizten duen bitartekoa hain zuzen 
ere; merkantzien zirkulazio sinpletik anpliatura salto egitea 
ahalbidetuko dizuna.

Lan-indar merkantziaren zirkuitua edo ziklo erreproduktiboa 
kapitalismoan.
Honekin guztiarekin pentsa genezake dena nahiko argi da-
goela eta iraultzarako bide orria zehaztera pasa gaitezkeela. 
Guk ezetz uste dugu, badaudela oraindik argitzeke dauden 
elementuak. Horien artean, lan-indarraren izaerari lotutakoa 
dago. Ohikoa da entzutea, eta guk ere horrela azaldu dugu 
goian, langileak kapitalismoan “daukan” gauza bakarra 
bere lan-indarra dela. Baina baieztapen horrek ez du kontuan 
hartzen langileak, berez, lan-indarra ere ez “daukala”. Beste 
edozein merkantzia bezala, kapitalismoan lan-indarra ez da 
pertsonok daukagun berezko ezaugarri bat, eta beraz, ekoiztu 
egin behar da, edo zehatzago esanda, erreproduzitu. 

Aldi berean, lan-indarrak badu beste merkantziek ez duten 
ezaugarri berezi bat, hil ala biziko garrantzia duena kapita-
lismoarentzat: lan-indarra da merkantzia berri bat sortu de-
zakeen merkantzia bakarra. Aurretik esan dugu merkantzia 
guztiak lanaz osatuta daudela, baina berez, merkantzia batean 
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aurkezten zaigun lan hori hilda dago; aurreko merkantzia 
ziklo batetik datorren lan biziaren metaketa edo solidifikazioa 
da. Milioi bat eurorekin erosi dugun goiko garagardo fabrika 
horretan kupelak eduki ditzakegu, garagarra, ura, botilaratze-
ko makinak... Guzti horiek lana daukate beraien baitan, baina 
lan hila da. Bere horretan uzten baditugu ez dute ezer egingo; 
ez da garagardorik ekoiztuko bertan. Lan-ekoizpen prozesu 
ororen abiapuntuan dagoen lan bizia behar da, orainaldiko 
giza lana eta ez iraganekoa, merkantzia multzo hori martxan 
jartzeko eta guzti horri balio geruza berri bat eransteko.

Kapitalismoak, beraz, nola edo hala, lan-indar merkantzia 
bezala eskuragarri izango duela ziurtatu behar du. Oro har, 
lan-indarra egunero-egunero lanpostura bueltatuko dela ziur-
tatu behar du; lanpostuan zortzi orduz (edo beharrezkoak 
direnak) lan egiten egoteko gaitasuna eta aukera bermatua 
izan behar du beti. Aurreko paragrafoan esan bezala, gaita-
sun hori ez da espontaneoki edo naturalki agertzen; moduren 
batean edo bestean lanerako gaitasun eta aukera hori sortu 
egin behar da, ekoiztu behar da. Langile horrek egunero jan 
behar du, lo egin behar du, jantzi behar da, lan jarduera modu 
egokian egiteko beharrezkoa dena ikasi, gaixotzen denean 
osatu, emozionalki egoera onean egon... Lan-indar horren 
obedientzia ere bermatua egon beharko da, obedientzia hori 
beharrezkoa baita egunero lanpostura agertzeko. Azkenik, 
pertsona horren gorputza eta pentsamendua agortuz doazen 
heinean, nola edo hala, baten batek kargu hartu beharko du 
dagoeneko lan egin ezin duten horien existentziaz; eta ho-
rrekin batera, ekoizpen katean bere lekua hartuko dutenen 
gorputz eta pentsamendu berria sortu.
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Prozesu hori guztia gauzatzearen emaitza lan-indarraren erre-
produkzioa da. Kapitalismoan, erreprodukzio ziklo horretan 
parte hartzen duten zerbitzu eta produktu horietako bakoitzak 
balio bat du eta balio horien batuketak osatzen du salarioa. 
Goian azaldu bezala, langilea, desjabetua den heinean (ez du 
kapitalik), ziklo erreproduktibo horretan harrapatuta bizi da. 
Dirua behar du, baina saltzeko daukan bakarra lan-indarra da; 
alabaina, lan-indar hori ere ez daukanez, hasierako salmenta-
rekin lortzen duen diru guztia, lan-indarra bera birsortzera 
bideratu behar du. Hau da:

                                                                                                                                                                                                                            

Formula horri erreparatzen badiogu, ohartuko gara lan-inda-
rraren erreprodukzioak zirkulazio sinplearen formula berdi-
nari erantzuten diola (M–D–M). Beraz, bere baitan etengabe 
agortzen den ziklo horretatik irten ezinik dabilen bitartean, 
kapitala dutenek, bere lan-indarra gainbalioa ekoizteko eta 
metatzeko erabiltzen dute (D–M–D’).

Horrez gain, ondorengo eskeman ikusi dezakegun beza-
la, kapitalismoan ziklo erreproduktiboa banatua agertzen da. 
Alde batetik, lan-indarraren salmentaren bitartez zuzenean 
lanpostuan egiten den lana daukagu, lan-indar horren erre
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produkziorako beharrezkoak diren balioak sortuko dituena 
(salarioa). Bestetik, lan-indarra bera erreproduzitzeko mone-
tarizatu gabe diharduten lanak ditugu. Ziklo erreproduktibo 
horren guztiaren gibelean, gainlana eta gainbalioaren ekoizpen 
eta apropiazioa daukagu:

Kapitalismoan ematen den ziklo erreproduktiboaren zatiketa 
horrek bere funtzionamendu erreala estaltzen laguntzen du. 
Beste behin, merkantzien fetitxismoarekin gertatzen zen beza-
la, itxura eta esentziaren arteko banaketa areagotzen ikusten 
dugu, errealitate sozialaren ulerkera integrala zailduz. Kasu 
honetan, kondizio asalariatuan bizi den oro ziklo erreproduk-
tibo horretan harrapatua dago; etxean lan-indar merkantzia 
sortzen dutenak edo lan-indar hori lanpostuan saltzeaz ardu-
ratzen direnak, denak daude zirkulazio sinpleak inposatzen 
dizkien muga hertsien barruan. Eta horrekin ez dugu esan 
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nahi muga horien baitan bizirauten dutenak neutraltasunean 
edo berdintasunean harremantzen direnik. Ondoren ikusiko 
dugun bezala, ziklo erreproduktiboaren baitan ere posizio 
antagonikoak daude, dominazioaren ulerkeran zentralak di-
renak.

Azken honi lotua, ziklo erreproduktiboarekin erlazio-
natuta dagoen beste ezaugarri bat azpimarratu behar dugu. 
Lan-indarraren ekoizpen eta birsortze prozesu horrek izaera 
kolektiboa du beti; familiaren baitan ematen da nagusiki, baina 
ez bakarrik. Jendarteak bere osotasunean ere parte hartzen 
du prozesu horretan; hezkuntza sistema, osasungintza siste-
ma, aisialdi baliabideak... Eta hemen kontraesan batekin egiten 
dugu topo; lan-indarraren ekoizpenerako prozesua kolektiboa 
da bai, baina langileak, norbanako bezala sinatzen du lan-indar 
horren salmenta. Eta salarioan barnebiltzen diren balio horien 
gaineko jabetza pribatua lortzen du horrela. Goizean etxetik 
irteterakoan ekoizpen prozesu kolektibo bezala ematen dena, 
gauero etxera jabego titulu indibidual bezala heltzen da. Ka-
pitalarekin bezala, kolektiboa den prozesu bat jabetza pribatu 
bilakatzen da, baina ezberdintasun kualitatibo handi batekin; 
jabetza hori salarioaren gainekoa da, ez kapitalaren gainekoa, 
eta horrek inplikazio sakonak ditu. Ez du maila sozialean 
botererik metatzen eta etengabe agortuko da langile horren 
bizitzarako beharrezkoak diren merkantziak kontsumitzen. 
Aldi berean, baina, familia barneko erreprodukzio zikloare-
kiko botere maila handia eskuratzen duela ukaezina da eta 
horrek ere esangura handia du.

Patriarkatuaren gaurkotasuna dominazioaren logikan.
Askotan patriarkatuaz edo genero zapalkuntzaz hitz egiten dugu
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nean erreprodukzioari lotutako hausnarketetan txertatzen ditugu 
egin beharreko aportazioak. Segur aski, batek baino gehia-
gok faltan bota du aurreko atalean horren gaineko aipamenik 
egon ez izatea. Gure ustez, ezin dugu patriarkatua errepro-
dukzioari lotutako fenomeno soil bezala ulertu, familia edo 
etxearen baitan ematen den fenomeno bezala. Hori ere izanik, 
bizitza sozial osoa (gorputza, pentsamendua, lana, ekoizpena) 
zeharkatzen duen dominaziorako oinarrizko baldintza bezala 
ulertu eta aztertu behar dugu patriarkatua. Osotasunaren osa-
gai bezala ulertu beharra dago, eta horregatik azterketa ardatz 
propioa behar du. Hasieratik esan dugu patriarkatua Domi-
nazioaren Sistemaren abiapuntuan dagoela eta dominazioak 
hartu izan dituen forma ezberdinen bizkarrezurra osatu duela. 
Ondoren ikusiko dugun bezala, kapitalismoan dominazioak 
hartzen duen forma zehatzean ere horrela gertatzen da. 

Lehenengo eta behin, gorputzen birsortzeak emakumeon 
gaitasun erreproduktibo biologikoen gainean jarraitzen du 
(haurdunaldia, erditzea, edoskitzea). Horrek emakumeon 
gorputzak, nola edo hala, subordinatuta mantentzearen beharra 
dakar, Dominazioaren Sistemak momentuan dituen beharrizanei 
erantzun ahal izateko. 

Momentuz eta zenbait lekutan bestelako tendentziak antze-
man ahal baditugu ere, kapitalismoan familia nuklear 
heteropatriarkala da birsortze biologikorako marko zentral 
eta nagusia.

Horri lotua, eta goian ikusi dugun bezala, lan-indarraren 
erreprodukzioak ez du bakarrik gorputzen birsortze biolo-
gikoa barnebiltzen. Gorputz eta pentsamendu berri horiek 
elikatu, jantzi, maitatu eta hezi egin behar dira. Osasuntsu 
haziko direla eta sozializazio egoki bat izango dutela bermatu. 
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Dagoeneko helduak direnak ere zaintzen jarraitu behar 
dira, lan-ekoizpen katean modu egokian txertatuak jarrai de-
zaten. Erreprodukzio biologikotik haratagoko lan erreproduk-
tibo horien zati handi bat familiaren mugen baitan ematen ja-
rraitzen da, familia eredu nuklear eta heteropatriakal horietan 
hain zuzen ere. Berezko izaera kolektiboa duen erreprodukzio 
prozesu horrek, lan-indarraren salmentaren ondoren, kontrol 
pribatuaren forma hartzen duenean, patriarkatuaren beste 
adierazpen batekin egiten dugu topo. Izan ere, sistematikoki 
goizero etxean lanean emakumea geratzen denean eta gauero 
lan-indar kolektibo horren salmentaren titularitatea gizonak 
dakarrenean, lan erreproduktiboaren apropiazio patriarka-
la ematen dela esan dezakegu. Burgesak langileak egindako 
gainlanaren emaitza bereganatzen duela esaten dugunean 
(apropiazio kapitalista), kontuan hartu beharko genuke 
gizon langileak familia osoaren lan-indarra baino ez duela or-
dezkatzen; testuinguru horretan, gizonak emakumeak etxean 
egindako lan erreproduktiboa sistematikoki bereganatzen du 
(apropiazio patriarkala).

Alargun pentsionisten kasuan ezin argiago geratzen da 
hori: senar eta semeek lanpostuetan urteetan zehar egindako 
milaka lan orduetako bakoitza, berez, familiak kolektiboki 
egindako lan erreproduktiboaren emaitza izan da. Hemen, gizonak 
ere, ziklo erreproduktibo horren zati bat egin du; kolektiboki 
ekoiztutako lan-indar hori saltzerakoan ziklo erreproduktiboa 
ixten duela gogoratu behar dugu. Hau da, ziklo hori ixte-
rakoan bakarrik ordaindu ahalko baita etxeko janaria, arropak, 
alokairua... Horregatik komeni da langile familia unitate bezala 
aztertzea eta gizonak lanpostuan egindako lana ere ziklo erre-
produktiboaren barruan kokatzea; gizonak lanpostuan egiten 
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duen gainlana ere emakumeari dagokion era berean. Unita-
te osoaren parte hartzeaz bakarrik da posible lan erreproduk-
tiboa zein gainlana. Arazoa hemen, familia osoari zegokion 
ordainsaria gizonak norbanako bezala jaso izan duela da eta 
horren ondorioz, orain alargunak bere pentsioa osatuko duen 
kotizaziorik ez duela. Berari zegokion kotizazioa gizonak jaso 
du. Argiki ikusten da hemen nola emakume horien gain, bi 
apropiazio forma ezberdin gauzatu diren; alde batetik, kapi-
talismoaren kategorien bitartez (salerosketa, merkantzia, 
soldata, dirua...), burgesak bere lan-indarra ere bazen horre-
tatik gainbalioa xurgatu dio. Beste aldetik, kategoria aurreka-
pitalisten bitartez (ahaidetasun harreman patriarkalak), bere 
senarrak biena zen lan-indarra saldu eta ordainsaria norbanako 
bezala bereganatu du.

Horrez gain, gizon horrek erreprodukziora bideratutako 
lanean (bere kasuan lanpostuan) diharduen ordu kopurua 
emakumeak etxean diharduena baino gutxiago izan ohi da. 
Horrela, emakumea etxeko eremuko lan erreproduktiboetara 
(lan domestikotzat jo dezakegun horri) bideratzen da, aisial-
ditik, militantziarako aukeratik... aldenduz, eremu publikotik 
aldenduz, edo beste era batera esanda, kapitalismoan des-
kantsu eta gozamenerako espazioetatik zokoratuz edo berau 
iraultzeko antolakuntza espazioetatik urrunduz.

Egia da, gaur egun, apropiazio patriarkal hori kapitalis-
moaren mugen barruan eta kapitalaren mesedetara ematen 
dela, baina batak eta besteak erabiltzen dituzten bitarteko 
dominatzaileak ezberdinak dira eta hori kontuan hartu beharko 
genuke. Kapitalaren kategorien barne logikari bakarrik erre-
paratzen badiogu ez dugu ikusiko logika horretatik kanpo 
gertatzen dena. Bestalde, badago esango duenik familia eredu 
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patriarkal tradizionala desagertuz doala eta gurea bezalako 
jendarte batean apropiazio forma horrek gero eta garrantzi 
txikiagoa duela. Ukatzerik ez dago familia eredu tradizional 
horrek azken hamarkadetan garrantzia galdu duela erdigune 
inperialistako populazioaren zenbait geruzatan. Hala ere, agort-
zetik urrun dagoela uste dugu. Esate baterako, mendebaldean 
erlijio monoteista patriarkalen arabera antolaturiko fa-
miliak (katolikoak, ortodoxoak, ebangelistak, musulmanak...) 
oraindik ugariak dira eta ikertu beharko genuke joera go-
ranzkoa edo beheranzkoa den. Oro har, emakumeok etxetik 
kanpo diru truke lan egiten dugun kasuetan ere, ikertu be-
harko litzateke familiak jasotzen duen salario osoaren kontrol 
erreala nork daraman. Eta honez guztiaz gain, azpimarratu be-
har da, familia eredu patriarkal hain argia ez duten familietan 
ere, emakumeok etxe barruko lanen gehiengoaz arduratzen gare-
la. Zenbat familiatan gara emakumeok, umeak izan ondoren, 
etxetik kanpoko lanari uko egin eta lan domestikoari lehen-
tasuna ematen diogunak? Zer esanik ez aisialdi, militantzia, 
adiskidetasunei... uko egiten diogunean lan domestiko eta lan 
asalariatuaren arteko oreka lortze bidean.

Argi dago beraz, kapitalismoak patriarkatua barnera-
tu duela bere baitan ematen den ziklo erreproduktiboaren 
kudeaketa marko bezala. Erdigune inperialistatik haratago, 
mundu osoa jartzen badugu ikusmiran, are agerikoagoa da 
hori. Bestalde, familiaren baitan ematen den lan erreproduk-
tiboaren apropiazioaz gain, patriarkatuak baditu beste adiera-
zpen forma batzuk egungo jendartean. Familiaren mugetatik 
kanpo, emakumeok gure lan-indarra saldu behar dugunean, 
feminizatuak dauden lanpostuetara bideratuak gaude; esate 
baterako, lan domestikoaren baitan monetarizatuak izan diren 
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(etxeak garbitu, ume eta edadekoak zaindu...). Horrez gain, 
gure lan-indarra saltzerako orduan, salmenta hori gizonekin 
konparatuz modu debaluatuan gauzatzera behartuta gaude. 
Hau da, lanpostuan ere, kategoria kapitalisten bitartez apropiatua 
zaigun gainbalioaren proportzioa handiagoa da.

Honetaz guztiaz gain, patriarkatuaren oinarrian dagoen 
emakumeon gorputzen gaineko dominazioa daukagu. Hasie-
ran aipatu dugun erreprodukzio biologikorako gaitasunetik 
haratago, emakume bezala sozializatua izateagatik egiturazko 
biolentzia patriarkala jasotzen dugu: egunero kolpatzen gaitu 
umilazioak, gutxiespenak, jazarpen psikologikoak, bortxake-
tek, erailketek eta abar. Bortxaketa, eta oro har, biolentzia 
sexualaren kasuan, apropiazioa ez da hainbeste lanaren gai-
nean ematen, gorputzaren gainean baino. Ondorioz, emakume 
gorputz sexualizatu bezala sozializatuak izan diren gorputz 
guztiek jasaten dute potentzialki biolentzia forma hau; lanaren 
arabera ezarritako posizio sozialarekiko modu independen-
tean. Honekin lotua, harreman eredu hetero-patriarkalarekin 
bat ez datozen erlazio formak egiturazko biolentzia jasatera 
kondenatuak daude baita ere. Patriarkatuak ezartzen duen 
sexu-genero dikotomiarekin bat ez datozen gorputzak ere, 
antzerako egoeran daude.

Honek guztiak erakusten digu patriarkatuak aspaldi utzi ziola 
familia egitura soil bat izateari. Familiaren mugetatik haratago 
gauzatzen diren hamaika adierazpen forma ditu eta are 
esanguratsuagoa dena; muga horietatik at, denetariko bitar-
tekoak erabiltzen ditu bere birsortzea bermatzeko: komu-
nikabideak, kirola, internet, eskola, zinema edo musika, gizon 
eta emakumeen sozializazio espazioak... Familiaz haratago, 
jendartea bere osotasunean zeharkatzen duen errealitatea da 
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patriarkatua, eta honekin, patriarkatuak hartzen duen beste 
adierazpen bat geratzen da agerian, askotan aipatua izaten ez 
dena. Alegia, Dominazioaren Sistemak historikoki hartutako 
forma ororen bihotzean egon den ezinbesteko baldintzaren 
sortzaile izatea: mentalitate dominatzailea. Jabetza pribatuaren 
sorburutik, harreman sozial patriarkalek dominazioa sosten-
gatzeko baldintza ideologikoen bizkarrezurra ekoiztu dute; 
ondokoa zapaldu, umiliatu, bortxatu edota mespretxatzeko 
aukera, gutariko bakoitzarengan errotua dagoen mentalitate 
dominatzaileari esker bakarrik izan da posible. Eta menta-
litate dominatzaile horrek, gaur egun ere, patriarkala izaten 
jarraitzen du. Egungo testuinguruan pentsamendu liberal-bur-
gesa eta koloniala ere mentalitate horren zutabe zentral bezala 
identifikatzen ditugu.

Nazio auzia, kolonialitatea eta abertzaletasuna.
Orain arteko ezaugarri eta kategoriak maila globalean uler-
tu ditzakegu, azken finean, Dominazioaren Sistemak maila 
planetarioa hartu baitu kapitalismoaren eskutik. Mendeetako 
hedapenaren ondotik, Lur planetako txoko ia guztietara zabaldu 
da. Hala ere, dominazioaren irudikapen orokor horrek lurralde 
bakoitzean hartzen duen forma eta espresio zehatzak ez dira 
homogeneoak. Kapitalismoa gune inperialista batzuen esku-
tik zabaldu zen, eta hortaz, munduak zabalpen eredu horren 
araberako forma hartu du; erdigune inperialista eta periferia 
kolonialaren arabera banatuta agertzen zaigu. Garai histori-
ko ezberdinetan egin izan duen bezala, gaur egun ere Do-
minazioaren Sistema nazio eta arrazaren arabera eraikia den 
banaketa horretaz probestu da lan-ekoizpen kate guztiaren 
gainean esplotazioa eta apropiazioa ahalik eta modu 
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eraginkorrenean emateko. Gorputzen apropiazioa eta lan 
erreproduktiborena, pentsamenduaren alienazioa edota gain-
lana eta gainbalioaren esplotazioa ez lirateke posible izango 
kolonialismoak eta nazio zapalkuntzak ezarritako baldintzen-
gatik ez balitz.

Hemen azpimarratu behar dugu kolonizazioa ez dugula 
fenomeno ekonomiko soil bezala ikusten, truke desorekatuak 
ahalbidetzen duen arpilatzean oinarritzen dena eta koloniza-
tutako herriaren azpigarapena eragiten duena. Euskal Herria, 
esate baterako, nazio moduan gaur egun ez dago horrelako 
posizio kolonialean. Hortik haratago doan fenomenoaz ari 
gara, gehienetan prozesu historiko luze eta mingarri baten 
emaitza dena. Dominazioaren Sistemak lurralde eta herri ze-
hatz baten bizitza sozial osoaren gain erabateko subordinazioa 
inposatzea lortzen dueneko prozesua da guretzat kolonizazio 
prozesua. Eta bere puntu gorena mundu mailan modernitate 
kapitalistaren orokortzearekin dator; gure testuinguruan 
espainiar eta frantziar Estatuen eskutik.

Hortaz, kolonizazio prozesua dominazioa osotasun bezala 
posible egiten duten biolentzia espresio ugariz josia dago: 
kolonizazio ekonomikoa badago noski, baina baita pentsa-
menduarena eta gorputzena ere; hizkuntzen kolonizazioa, edo 
musikarena, dantza eta janzkerena; edota herri batek 
berezkoak dituen bestelako adierazpen sinboliko eta politi-
koen kolonizazioa. Praktikan klase borroka historikoaren 
forma hartzen du: komunitateek Estatuaren aurka egiten di-
tuzten gerrak, emakumeek patriarkatuaren aurka, langileek 
burgesiaren aurka, herriek Inperioaren aurka. Zoritxarrez, 
askotan borroka horretan zehar komunitateak disolbatu egi-
ten dira, hizkuntzak desagertu, emakumeak emazte bilakatu, 
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lana merkantzia bihurtu, jabetza komunala jabetza pribatu, 
herriek autonomia ekonomiko eta politikoa galdu eta pentsa-
mendua alienatu.

Hartara, gure ustez, kolonizazio fenomenoa, bere osota-
sunean ulertuta, erdigune inperialistari dagokion fenomenoa 
ere bada. Izan ere, mundu mailan zabalpen kolonial eta inpe-
rialista abiatu baino lehen (batzuetan aldi berean), potentzia 
inperialistek barne mailako kolonizazio eta homogeneizazio 
prozesuak burutu behar izan zituzten. Europako Estatu mo-
derno guztien genesian, beraien mugen barruko komunitate 
eta herriak zapalduak, suntsituak eta asimilatuak izan ziren 
mendeetan zehar. Era berean, dominazioaren hedapen eta 
ezarpen inperialistak ez du beti zertan “kolonia” egitura bat 
sortu. Horrela, bere garaian barne mailako kolonizazioa paira-
tu zuten Europako lurralde horiek, gaur egun ez dute kolonia 
moduan funtzionatzen, erdigune inperialistara txertatuak izan 
baitira, eta mundu mailako testuinguruan posizio horretatik 
jokatzen baitute. Ondoren ikusiko dugun bezala, Europan 
nazio auzia ulertzerako orduan garrantzitsua da hori guztia 
kontuan hartzea.

Edozein modutara ere, kolonizazio prozesu integral 
horren gauzapena, dela periferia kolonialean, dela gerora er-
digune inperialista bilakatuko ziren lurraldeetan, ez da modu 
baketsuan eman. Klase borrokaren historiak erakusten digun 
bezala, altxamenduz, matxinadaz, erresistentziaz eta gerraz jo-
sia dago. Bada, guretzako erresistentzia hori da aberria. 

Aberria kontzeptu gatazkatsua izan da, esanahi ugari har-
tu izan dituena testuinguru historiko eta sozialaren arabera. 
Euskaraz, Sabino Aranak XIX. mende amaieran eginiko patria 
kontzeptuaren euskaratzea da aberria. Aranak euskal aberria 



Kimua

42

modu esentzialistan ulertzen zuen, erro katoliko eta arra-
zistatik eraikia; euskaldunok nolabaiteko patu batek gidatu-
tako “berezko” herria edo arraza ginateke; Jaungoikoak gure odo-
lean txertatu duen zori eta izaera erromantikoa, alegia. Gaur 
egun azalpen jainkotiarrak eta arrazazkoak nahiko baztertuak 
egon arren, ikuspegi esentzialista horrek badu oraindik ere 
babes handia euskal jendartean: askok uste dute euskaldunok 
badugula zerbait, berezko sen bat, gainontzekoengandik ez-
berdin- tzen gaituena.

Baina ez da hori aberriak izan dezakeen interpretazio bakarra. 
Modernitatea baino lehen, gaztelerazko patria kontzeptuak esa-
nahi ugari izan zituen. Esate baterako, nekazal komunitateetan 
patria hitzak pertsona baten jatorri den bailara, eskualde edo 
herrixkari egiten zion erreferentzia. Lurraldetasun eta ko-
munitate bati lotua zihoan patria chica (aberri txikia) bezala 
ulertzen zen hori, ondoren etorri ziren Nazio eta Estatu mo-
dernoekin zerikusirik ez zuena. Kontzeptuaren beste adiera 
interesgarri bat Abya Yalan jasotzen dugu, bertako askapen 
borroka deskolonialen bihotzean garatua. Fidel Castro kubatarrak 
horrela hitz egiten zuen aberriaz:

“El campesino sin tierras, el negro discriminado, el trabaja-
dor explotado, los perseguidos, los desconocidos, los maltratados, 
los humildes, esos son los que han demostrado tener un verdadero 
concepto de la dignidad nacional; tener un verdadero concepto de la 
patria, tener un verdadero concepto del honor y tener un verdadero 
concepto del deber, que no han demostrado —¡y cómo iban a demos-
trarlo!— los que gozaban de todas las prerrogativas y de todos los 
privilegios, a base de explotar al pueblo.”

Argi ikusten dugu hor aberria zapaltzaile eta zapalduon 
arteko lehian ebazten dela. Esentzialismotik haratago, interes 
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kontrajarrien etengabeko talka horretan kokatzen da abe-
rria, gizaldietan zehar zapaltzaileen aurrean altxatu diren ho-
rietan. Gure ustetan, hor aurkituko dugu aberriaren osagai 
nagusia; askatasunaren aldeko etengabeko borrokan, erresis-
tentzian. Euskal Herrira bueltatuz, XX. mendeko bigarren zatian, 
Nazio Askapenerako Mugimendua garatu ahala eta sozia-
lismo abertzalearen eskutik, aberria eta abertzaletasunaren 
nozioak interpretazio horietarantz hurbildu ziren. Euskaldun 
izatea, arraza eta erlijio batekin baino, hizkuntza bat maitat-
zearekin, lurralde batean bizi eta lan egitearekin lotuz joan 
zen gero eta gehiago, baita horren guztiaren defentsarako bo-
rrokarekin ere. 

Edozein modutara ere, oraindik ere euskal aberria erro 
kultural homogeneo batekin lotzen da, euskal kultura zuri 
eta katolikotik eratortzen dena batik bat. Ez dugu esan nahi 
erro hori guztiz ukatu behar dugunik, Euskal Herrian bizi 
diren asko eta askoren sustraiak ukatzea bailitzateke hori. Are 
gehiago, sustrai horiek elikatzen duten baserritar jendarte 
tradizionalean baditugu Bizitza Askearen eraikuntzarako inspi-
razio iturri izan daitezkeen elementu ugari: komunitatea bera, 
ekonomia naturala, auzolana, elkarrekin harremantzeko logi-
ka kolektiboak, herri-lur komunalak edota oinarrizko egitura 
demokratiko-komunalak (kontzejoak, batzarrea, biltzarra...). 
Esan gabe doa, komunitate aurremoderno horiek biolentzia 
espresio ugariz zeharkatuta zeudela eta beraien egituretan 
txertatuak ageri zirela espresio horiek; izaera patriarkala zuten, 
koloniala, feudala... Beraz, ezin ditugu idealizatu eta begirada 
zorrotz eta kritikoarekin aztertu behar ditugu.

Hala ere, egun Euskal Herrian bizi diren beste askok eta 
askok ez dute erro kultural hori konpartitzen. Jatorri (ara
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biarrak, latinoak, beltz afrikarrak, andaluzak, txinatarrak, 
ijitoak...) zein sinesmen (musulmanak, ortodoxoak, katolikoak, 
ebangelistak, ateoak...) ezberdinen konbinazioz sortutako ko-
munitate ugari, dagoeneko lurralde hauetan errotuak daude. 
Euskal kultura tradizionalak bezala, adierazpen kultural ho-
riek guztiek badituzte beraien baitan askapen borrokan balio 
handikoak izan daitezkeen ezaugarriak. Komunitate horietako 
asko, gainera, euskal jendarte zuriak arrazializatzen ditu, klase 
jendartean posizio are latzagora bultzatuz. Horregatik, eta 
errealki askatzailea izango den borroka prozesu nazionala 
abian jarri nahi badugu, Euskal Herriko nazio eraikuntzan 
lekua izan behar dute ezinbestean. Baina horretarako, aberria 
eta nazioaren gainean daukagun ulerkera aldatu behar dugu, 
egungo proposamen abertzale eta nazionalean zaila baita ho-
rretarako lekurik aurkitzea. Izan ere, euskal nazionalismoan 
hegemonikoa izan da (eta izaten jarraitzen du) nazioa eta 
aberriaren ulerkera kulturala, Euskal Herriaren existentzia 
nazionala oinarri kultural/etniko bakar eta homogeneo ba-
ten existentziari lotzen duena. Ikuspegi hori gainditzea hil ala 
biziko kontua da egungo testuinguruan. Horretarako, nazioa 
bere dimentsio politikoan ulertu beharko genuke, lurralde jakin 
bateko komunitateek adierazten duten borondate politikoari 
lotua, ez ezaugarri etniko edo kultural zehatz batzuei atxikita. 
Aberria, aldiz, nazio edo lurralde horren baitan klase borrokak 
hartzen duen intentsitate momentu bezala ulertzea dagokigu.

Norabide horretan, egungo euskal langileria osatzen duten 
espresio kultural anitzek bat egingo duten kultura iraultzaile 
bat eraikitzea lortu beharko genuke. Bakoitza bere erroa man-
tenduz eta erro horretatik egin ditzakeen ekarpenekin Bizitza 
Askearen eraikuntzan bat eginez. Aniztasun horren baitan, 
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euskarak bete beharreko funtzioa ere azpimarratzea dago-
kigu. Alegia, euskararen biziraupena bermatu nahi badugu (hi-
zkuntza bizi eta aske bezala, kapitalaren eta inperialismoaren 
atzaparretatik at), euskarak kultura iraultzaile horren eroale 
izatea lortu behar du. Nola edo hala (eta ez da erraza izango), 
espresio kultural horiek guztiak lotuko dituen haria izan be-
har da, borrokarako hizkuntza bihurtu, desjabetu orok bere 
bizi baldintzen hobekuntzarekin eta etorkizun aske batekin 
lotuko duen hizkuntza. Erresistentziaren hizkuntza bilakatu, 
hain zuzen ere.

Aberria eta nazioaren birformulazioan sakonduz, askotan aberria 
Nazio-Estatuarekin nahasten dela uste dugu, eta guretzako hori ez 
da guztiz zuzena. Aberria klase borrokak lurralde jakin batean 
hartzen duen adierazpenari lotua doala esan badugu, aberria 
askatasunerako bektorea izan behar da, ezin da inoiz Domina-
zioaren Sistema inposatuko duen bektore izan. Aberria, beraz, 
beti doa nazio zapalkuntzari lotua; klase borrokaren historiaren 
ondorioz herri zapaldu batek metatzen duen kapital politi-
koaz osatua legoke. Klase borrokak lurralde eta denbora zehatz 
batean hartzen duen espresioa da aberria, eta hortaz, herri 
batek bere existentziarekiko duen kontzientzia mailaz osatuta 
dago, auto-antolakuntzarako eta auto-defentsarako erakusten 
duen gaitasunaz. Horregatik, gauza bat aberria da eta beste 
bat Inperioa. Esate baterako, Estatu espainiarra, eta oro har, 
España beraren ideia ezin da aberri izan. España Inperioa da. 

Bere sorreratik, España modernitate kapitalista inposatzeko 
egitura politikoa izan da, Dominazioaren Sistema hedatu due-
na bere egitura guztietan zehar. Frantziari buruz ere 
antzerakoa esan dezakegu, baita gainontzeko potentzia inpe-
rial europarrei buruz ere. Horrek ez du esan nahi egun 
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Estatu espainiarrak edo frantsesak kontrolatzen dituzten lu-
rren baitan aberririk ez dagoenik. Gaztelako nekazal komuni-
tateak aberri izan ziren XVI. mendean espainiar koroaren aur-
ka borrokatu zirenean. Kanarietako eta Andaluziako lurretan 
ere era bertsuan gertatu zen. Modu orokorrago batean, mat-
xinada eta gerra kanpesinoak orokortuak izan ziren Europan 
zehar, Erdi Aroaren amaieratik hasita eta modernitatearen 
behin betiko ezarpena gertatu zen arteko trantsizio mendee-
tan zehar. Euskal Herrian entzunak izan ziren XVII eta XIX 
mendeen artean izandako matxinadak, karlistadekin burutu 
zen garai gorabeheratsua ezaugarritu zutenak. Azken hauen 
amaierarako, euskal lurretan modernitate kapitalista erabat 
abiarazita geratu zela esan dezakegu. Zinez, Erdi Aroa eta Aro 
Modernoaren arteko trantsizio gorabeheratsu horretan ikus-
ten dugunaren zati handi bat modernitate kapitalista jendarte 
kanpesinoekin kontaktuan sartzean gertatu zen talkaren on-
dorio izan zen. Talka horren muinean europar kanpesinatuan 
oraindik bizirauten zuten jendarte naturalaren aztarnak aur-
kituko ditugu (komunitatea, jabetza komunala, batzarrea eta 
kontzejuak...), kapitalismoaren lehenengo garai horietan kon-
traesan eta erresistentzia iturri nagusietakoa suposatu zutena. 

Kasu horietan guztietan, aberri horien arrastoak oraindik 
nabarmenak dira, baina gehienetan eraldaketa sozialerako 
duten gaitasuna oso mugatua da, Estatuaren zapalkuntzaren 
azpian iraungita geratu baitziren. Beste kasu batzuetan, or-
dea, borrokatu ziren aberri edo erresistentzia horiek osasuntsu 
bizirautea lortu zuten XX. mendera arte. Euskal Herria edo 
Herrialde Katalanak dira horien adibide esanguratsuenak. 
Nazionalismo kulturalak erresistentzia aurremoderno horiek 
mahai-joko etnikora eraman bazituen ere, sozialismo abertza
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le eta iraultzaileak eduki askatzailez janztea lortu zuen. Horrega-
tik uste dugu Euskal Herriak gaur egun aberria izaten jarrait-
zen duela, bere baitan askatasunerako pultsioa mantentzen 
duelako, iraultzarako eta erresistentziarako kapital politikoa gordet-
zen duelako oraindik ere. 

Baina aberri izateari utz diezaioke. Esan bezala, aberria 
ez da herri batek esentzialki duen ezaugarria, klase bo-
rroka historikoaren emaitza dialektikoa baizik. Beraz, desagertu 
daiteke: bai iraungi dezaketelako, bai Inperio bilakatu daiteke-
elako. Lehenengorako aukera espainiar eta frantziar Estatuen 
aurkako borrokan ebatziko da; bigarrenerako aukera, aldiz, 
barne mailan argituko da, mendeetan zehar metatzen doan 
tentsioaren ondorioz. Izan ere, Euskal Herriak gaurdanik badu 
izaera inperialista, gure ustez izaera abertzaleari oraindik nagu-
situ ez zaion arren. Hau da, herri edo nazio orok izaera 
abertzalea eta inperialista daramatza bere baitan eta bata edo 
bestea nagusitzea klase borrokaren araberako indar korrela-
zioaren arabera ebazten da. Horrela, testuinguru historikoaren 
arabera eta barne tentsio horren isla bezala, garai batzuetan 
pultsio abertzalea gailenduko da eta beste batzuetan inperia-
lista.

Euskal Herriari dagokionez, Euskal oligarkia Erdi Aroaren 
amaieratik proiektu inperialistarekin lerrokatua dago eta Ame-
riketako kolonizazioan parte hartze zuzena izan zuen. Euskal-
dun batzuek eraman zituzten Dominazio Sistemaren forma 
aurreratuenak lur haietara. Tradizio horri jarraiki eta erdigune 
inperialistan kokatutako lurraldea izanik, gure ehun produk-
tibo kapitalista (eta hein batean, bertan diharduten langileak) 
posizio inperialista horretatik abiatzen dira mundu mailako 
merkatu konpetentziara. Honekin guztiarekin, 
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europarrok kolonizatu eta pobretutako herrietatik gero 
eta migrante gehiago datozkigu. Zer esanik ez dago euskal herri-
tar arrazializatu horiek ez dutela, inondik inora, euskal langile 
klaseko zuriek duten posizioa egungo jendartean. Patriarka-
tuarekin gertatzen den modu antzeratsuan, arrazismoak eta 
pentsamendu kolonialak euskal jendartea goitik behera zehar-
katzen dute, arrazializatutako herri-kideak euskaldun zuriak 
baino egoera nabarmen okerragoan utziz; bai lana-kapitalaren 
baitako logikan, bai kapitalaren metaketarako logikan irrazio-
nalak izan daitezkeen bestelako biolentzia formak jasaterako 
orduan. Bada, lehen esan bezala, arrazializatutako euskaldun 
horiek borroka abertzalera batzea da Euskal Herriak bere baitan 
duen deriba inperialistari aurre egiteko aukera. Horretan datza 
euskal aberriaren biziraupenerako gakoetako bat.

3-Dominazioaren sistemaren baitako sintesia
Dominazioaren analisiarekin amaitzeko, zenbait ondorio azpima-
rratu nahiko genituzke. Laburbilduz, dominazioaren hari historikoa 
jabetza pribatua, patriarkatua, kolonialismoa eta Estatuaren bi-
tartez eraikitzen joan den osotasun material eta ideologiko be-
zala ulertzen dugu, bere azken adierazpena modernitate kapi-
talistaren eskutik eman delarik. Dominazioaren logika horren 
pean sistematikoki apropiatua izan da giza existentzia osatzen 
duen katea (gorputza-pentsamendua-lana-ekoizpena), etengabe 
birsortzen den egiturazko biolentzia eraginez eta gutxi batzuen 
botere metaketa ahalbidetuz. Gaur egun, ekoizpen modu kapi-
talista nagusi den garai historiko honetan, lana eta kapitalaren 
arteko kontraesana Dominazioaren Sistema eta bere baitan 
gertatzen den esplotazioa egituratzen duen kontrae
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sana da. Lan-ekoizpen katearen azken espresioa kapitalaren 
bitartez adierazten den honetan, kapitalaren gaineko kontrola 
dutenek, burgesek, errealitate sozialaren kontrola dute. Domi-
nazioa ulertzeko eta berau gainditzeko gako nagusietako bat 
hemen topatuko dugu.

Aldi berean, Dominazioaren Sistemaren baitan badago 
biolentzia eta apropiazio forma ugari, jatorri aurrekapitalista 
izateagatik kapitalaren kategoria soilen bitartez ulertu ezingo 
ditugunak. Barne logika ezberdin bat darabiltelako gertatzen 
da hori, patriarkatuaren kasuan argi ikusten dugun moduan. 
Gorputzen eta lan erreproduktiboen apropiazio patriarkala 
ematen den kasuetan, esate baterako, sexu-genero banaketaren 
arabera ematen dira, dirua, merkantzia edota salerosketa be-
zalakoen parte hartze zuzenik gabe. Kapitalaren metaketak 
ezarritako korronte sozial orokorraren barruan gertatzen dira, 
bai, baina biolentzia pizteko mekanismoek bestelako barne lo-
gika baten arabera funtzionatzen dute. Horrek ez du esan nahi 
biolentzia forma horiek modu banatu edo isolatuan funtzio-
natzen dutenik egungo jendartean. Dominazioaren Sistemaz 
ari garenean, garapen historiko konplexua izan duen sistema 
bati buruz ari gara, geruza ezberdinez osatuta dagoena. Ho-
rrela, dominazioa bera ez da kapitalismoarekin inauguratzen; 
jabetza pribatuak milaka urtetako ibilbidea du, patriarkatua, 
kolonialismoa, Estatua eta oro har, ekoizpen modu ezberdinen 
bitartez adierazpen ezberdinak hartu izan dituena. Kapitalis-
moaren agerpen eta nagusitzearekin batera, aurretik datozen 
determinazio horiek guztiak kapitalaren logikan azpiratuak 
geratzen dira; kapitalaren metaketak ezartzen du gertakari 
sozialek hartuko duten norabide orokorra. Baina aldi berean, 
kapitalismoak berak, aurretik datozen horien ezaugarriak bar
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nebiltzen ditu, horien emaitza baita; patriarkatuak edo 
arrazismoak kapitalismoaren erroan bizirauten jarraitzen 
dute, berau elikatuz eta bizitza sozial guztia zeharkatuz.

Beraz, Dominazioaren Sistema osatzen duten geruza guztiak 
dialektikoki konbinatuak agertzen zaizkigu, errealitate sozial 
bakar bat osatuz. Ezin ditugu geruzak banatu eta partzialki 
aztertu (ezta gainditu ere), gaur egun hartzen duten forma 
zehatza gainontzekoekin duten hartu-eman dialektikoaren 
emaitza delako. Patriarkatua ez da orain dela 1.000 urte zen 
gauza bera, baina kapitalismoak ere ez luke gaur egun duen 
forma izango ez balitz patriarkatuak inprimatu dizkion izaera 
eta ezaugarriengatik. Horregatik, kapitalismoaren garaian do-
minazioak hartzen duen forma ulertu ahal izateko kapitalaren 
logika ulertzea beharrezkoa da, baina ez da nahikoa. Geru-
za horien guztien nolakotasuna eta batez ere beraien arteko 
hartu-emana ulertzea ezinbestekoa da. Ariketa konplexua da, 
baina ez ezinezkoa; behinik behin, geruza guztiek konpar-
titzen duten eta dominazio ororen oinarrian dagoen gertaka-
ri soziala daukagunean; jabetza pribatua eta mentalitate do-
minatzailearen arteko konbinazioa, eta horrek posible egiten 
duen apropiazioa eta boterearen metaketa.

Jabetza pribatuaren baitako kontraesana.
Gure ustez, jabetza pribatuak eta mentalitate dominatzaileak 
osatzen duten konbinazioa da, zapalkuntza eta esplotazio oro-
ren iturria. Emakumeon gorputz eta lanaren gaineko 
jabetzatik hasita eta lan sozial guztiaren adierazle den kapita-
laren gaineko jabetzara. Horrela, ez da zilegi burgesak kapita-
laren gainean lortzen duen jabetza pribatua (hau ageri-agerikoa 
da), baina ezta ere norbanako langile batek salarioaren gai-
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lortzen duena. Testuaren lehenengo atalean azaldu dugun be-
zala, lana prozesu kolektibo bezala gauzatzen delako gertatzen 
da hori, familiatik harago ere, metabolismo sozial osoaren 
emaitza delako. Modu horretan, gutako bakoitzak egiten du-
gun lana, kolektiboki sortu den gaitasun baten emaitza baino 
ez da. Lan-indarraren erreprodukzioaren kasuan argi geratu 
zaigu: langile batek lanpostuan ematen duen ordu bakoitza-
ren jabetza nori dagokio? Ordu horietako bakoitzean, zer 
proportziotan neurtu dezakegu aurreko gauean bikotearengan-
dik jasotako laztana? Edo igandean lagun artean emandako 
arratsalde pasa? Edo bere amak, jantzita daramatzan frakak 
konpontzeko eman zuen goiza? Edo bere zapatak Banglade- 
shen 14 orduz josi dituenaren lepoko min jasangaitza? Lanak, 
prozesu banaezin bezala ulertzen badugu (lan erreproduktibo 
eta gainlana barnebiltzen dituena), ezin du inoiz izaera indi-
bidual hutsa izan. Are gutxiago, gaur gaurkoz sozialki eskala 
planetarioan banatuta agertzen den fenomenoa dela onartuta. 
Hau da, lanaren dimentsio indibiduala errealitate inkonmen-
surablea da, neurtu ezin daitekeen errealitatea. Hortaz, ezi-
nezkoa da justiziaz neurtzea sozialki bakarrik gauzatu dai-
tekeen gertakari horretatik norbanako bakoitzari dagokion 
zenbatekoa. Horregatik, lan prozesuaren gainean ezartzen den 
jabetza pribatu orok, merkantziaren forma hartzen duen lan 
prozesu orok, apropiazioa eta injustiziaren logika darama bere 
baitan. Horrez gain, jabetza pribatuaren errora joz, ezin dugu 
ahaztu dominazioaren kate guztia elikatzen duen mentalita-
te dominatzailea eta horri lotua doan alienazioa. Hemen, 
merkantzien fetitxismoak elikatzen duen pentsamenduaren 
adierazpen burges eta liberalaz ari gara, baina baita aurreko 
garai historikoetatik datorren pentsamendu patriarkal eta ko-
lonialaz ere. 
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Horrek guztiak duen garrantzia ulertu gabe, zaila egingo zaigu 
Dominazioaren Sistema gainditzea. 

Klase sozialak eta klase konposizioa.
Orain arteko guztiarekin, argi dugu dominazioa “ekonomia” 
bezala ezagutzen dugun horretaz baino askoz haratago doala: 
ideologia jakin bat behar du orokortua izan, mundua ulertze-
ko ikuskera bat, baita bere erara moldatua izan den aparatu 
judizial, polizial eta legegilea; edota hezkuntza sistema bat. 
Gobernu sistema bat, oro har, dominazioaren logika errepro-
duzituko duena, denboran luzatu eta espazioan zabaltzeko 
gai izango dena. Horregatik, Dominazioaren Sistema horren 
baitan agertzen diren klase sozialak horren guztiaren isla 
bezala ulertu behar ditugu. Ez du balio, bakarrik, oinarri eko-
nomiko soilen arabera eraikitzea klasearen gainean daukagun 
ulerkera; kapitalaren jabe direnak alde batetik, klase burgesa, 
eta desjabetuak direnak bestetik, langile klasea. Kapitala gutxi 
batzuen eskuan dagoela ikusiko dugu horrela eta burgesia-
ren adierazpen horren kontra norabidetu dezakegu gure jar-
duera. Horrek korapilo asko askatuko dizkigu, baina ez digu 
erantzun iraultzailea eskainiko. Alde batetik, lana eta kapitala 
ez daudelako jendartean hain modu argian banatuak; langile 
klasearen artean badaude kapital frakzio txikiak eskuratzeko 
gai diren taldeak, “klase ertain” bezala ulertu izan direnak. 
Zenbat “langile familiek” daukate bigarren etxe bat, enpre-
saren batean akzioak, pentsio plan bat edo aseguru plan bat? 
Langile kondizioan bizi dira (lan egitera behartuta jarraitzen 
dute), baina aurreztu dezakete, eta aurrezki horiek inbertituz 
(kapital bilakatuz) posizio burgesa dastatu dezakete. Langile 
horien kapital txikia kuantitatiboki erabat hutsala da burgesiak 
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kontrolatzen duenaren aurrean eta gainera, bere bitartez inoiz 
ezingo du kondizio burgesa eskuratu. Hala ere, kualitatiboki 
esanahi handia hartzen du langileon subjektibitatea bal-
dintzatzerako orduan, langileria subjektu politiko kohesionatu 
eta bateratu gisa eraikitzerako orduan, alegia. Bada, europar 
jendarte kapitalistetan, erdigune inperialistan izan duten posi-
zioak ahalbidetuta, lana eta kapitala modu egonkor baten kon-
binatu izan dira populazioaren zati esanguratsu batean. Orain 
arte behintzat. Fenomeno hori ondo ulertzea, egun hartzen 
duen espresioa eta batez ere, etorkizunean jarraitu dezakeen 
tendentzia aztertzea ezinbestekoa da jendarte jakin baten klase 
konposizioa ulertzeko; langile klasearen baitan agertzen diren 
kontraesanak eta potentzialitateak antzemateko.

Horrekin lotua, klase banaketa ekonomikoaz haratago, 
pentsamendu liberal-burgesari erreparatzen badiogu ikusiko 
dugu, berez, aurretik langile bezala definitu dugun klasearen 
gehiengoa zeharkatzen duela izaera burgesaren ezaugarri ho-
rrek. Hots, langile gehienek, egoera kaxkarrenetan daudenek 
ere, ideologia liberal eta burgesa erraietara arte barneratuta 
daukate. Eta askoz ere zailagoa da horri aurre egitea, espresio 
subjektibo bati erantzuten diolako, gu guztion barnean (lan-
gileon barnean) erreproduzitzen dena. 

Klasea, beraz, bi dimentsioz osatuta dagoen gertakari sozia-
la da; bere konposizio ekonomiko/teknikoari lotua dagoen di-
mentsioa (klasea bera) alde batetik, eta bere konposizio poli-
tiko/subjetiboari lotua dagoena (klasea beretzat) bestetik. Eta 
klase baten izaera iraultzailea, bi osagai horien arteko konbi-
nazio egokitik eratorriko da bakarrik. Horrela, ekonomikoki 
langile bezala bizi direnen baitan mentalitate dominatzailea 
orokortuz eta sakonduz badoa, faxismotik 
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hurbilago egongo gara askapen iraultzailetik baino. Eta al-
derantziz, kondizio burgesean bizi diren batzuk (kontzientzia 
abertzale iraultzaileari jarraiki, esaterako), kondizio horri uko 
egin eta aurrerapauso iraultzailea eman dezakete.

Horretaz guztiaz gain, kapitalismoa baino lehenago sortuak 
izan ziren klase banaketarako sistemak ditugu (patriarkatua 
eta kolonialismoa), beraien oinarri material eta subjektibo 
propioekin. Goian esan bezala, modernitate kapitalistarekin 
denek bat egiten dute sistema bakarrean eta ezinbestean kon-
tuan hartu behar ditugu egungo jendartearen klase egitura 
ulertu nahi badugu.

Beraz eta gaurkoarekin amaitzeko, klase konposizioaz hitz 
egiten dugunean, hau da, dominazioak gaur egun hartzen 
duen adierazpen zehatzaz ari garenean, elementu horiek guz-
tiak kontuan hartu behar ditugu. 

Alde batetik, konposizio teknikoari lotutako osagaiak, erreali-
tate sozialaren oinarri materialak argituko dizkigutenak: 
- Lana eta kapitala egungo jendartean nola banatzen diren 
aztertu eta horren araberako analisi kategoriak garatu beharko 
ditugu. 
- Azterketa horretan, lan-ekoizpen prozesuaren kate osoa 
kontuan hartu beharko dugu (lan erreproduktiboa-gainla-
na-gainekoizpena-gainbalioa), genero eta arraza aldagaiak 
kate horren analisian txertatuz. 
- Arraza eta genero aldagaiekin lotuta, gorputzen gain ematen 
diren apropiaziozko eta biolentziazko adierazpen zehatzak ere 
aztertu beharko ditugu, gorputzak errealitate sozialaren alda-
gai materialak ere baitira.
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Eta beste alde batetik, konposizio ideologikoa ere azterketa-
gai bezala hartu beharko dugu; mentalitate dominatzaileak 
jendartean duen isla aztertu; pentsamendu burges-liberalak, 
patriarkalak eta kolonialak jendartean duten errotze eta 
hedatze maila ikertu. Alegia, klase konposizio politikoa aztertu, 
kontzientzia iraultzailea pizteko baldintzak ulertu ahal iza-
teko. Oro har, Dominazioaren Sistemaren oinarri materialek 
eraikitzen duten isla emozional eta subjektiboa konprenitu. 

Azkenik, jendarte zehatz baten gain ezarriak diren gober-
nurako egitura politiko-estatalen analisia barnebildu beharko 
du klase konposizioaren azterketak; testuinguru geopolitikoan 
kokatu eta mundu mailako lanaren banaketan duen posizioa 
aztertu.


